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LENINGRAD

■

MEM20revisie

Leningrad

15 oktober 1975

Hotel de l’Europe
Genia Makarova, mijn tolk, en ik werden vanmorgen op het
station afgehaald door Valéry Balynov van het plaatselijke APNkantoor.1 Hij droeg deze keer een corduroypet en zag er als altijd bleek en verpieterd uit. De muziek die over de perrons
schalde was weer zo luid dat we elkaar moesten toeschreeuwen.
We waren in de Rode Pijl Express door een corpulente conductrice ruw gewekt. Ze kwakte een pot thee neer in mijn
slaapcabine – ik zorg altijd dat ik een slaapplaats alleen heb – en
zette de radio keihard aan om zeker te zijn dat ik op zou staan
om het geluid de nek om te draaien.
Onze eerste ontmoeting was met de architect ir. Yuri Vasiliev,
die nadere bijzonderheden verschafte over de universiteitsstad
die op 45 kilometer afstand van hier wordt gebouwd. Hij werd
bijgestaan door professor Igor Famin en een andere architect
Vladimir Maslov, die alle maar gewenste details invulden.
Ik vroeg professor Famin of er ook met de psychologie van
toekomstige studentengeneraties rekening werd gehouden bij
het ontwerpen van een universiteitsstad. „Alle architecten zijn
ook een beetje psycholoog,” antwoordde hij.
„Ik ben kunstenaar,” viel architect Maslov in de rede. „Veel
mensen hebben geen belangstelling voor psychologie.”
„Dat is juist zo jammer,” zei ik, „want de psyche is misschien
wel het kernpunt waar alles om draait. Kunt u de betekenis van
een traan in een oog uitleggen?”
„Dat is een filosofische vraag en waarom zouden wij die stellen
wanneer we een traan niet kunnen verklaren,” kwam als antwoord. „Wij moeten onze jeugd juist vaststaande begrippen
meegeven. Er zal geen tragedie meer in de stijl van Hirosjima
komen.”
„Ik zou niet willen dat anderen in mijn geestesleven rommelen,”
zei een van de heren.
„Zelfkennis is bij ons een andere zaak dan bij u in het westen,”
aldus de ander.
1

Zie ook Memoires 1974 – 1975, voor nadere details over ervaringen met Valéry en
diens vrienden.
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We hebben daarop de heren maar verlaten.
We hadden madame Elena Tatarskaya gevraagd ons in het hotel
te bezoeken omdat ik haar, als beloofd, een exemplaar van de
Putnam-editie van mijn Grenzen aan de groei wilde aanbieden.
Zij was eerst naar de kamer van Genia gebracht om de gebruikelijke „instructies” te ontvangen, zodat alles wat daarna zou
gebeuren eigenlijk geen waarde meer had.
Om 15.00 uur ontmoetten we Dimitri Paryguine, een lokale
sociaal-psycholoog, zo werd mij gezegd. Ik vroeg hem waarom
men deze twee taken van wetenschap eigenlijk in een adem
noemde.
„Dat is een heel moeilijke vraag,” antwoordde hij. „Ik geloof
ook niet dat men dit overal door elkaar haalt, hier in Leningrad
in ieder geval niet.”
„Waar houdt de sociologie op en begint de psychologie of is
het andersom?”
„Tussen die twee wetenschappen in ligt juist de sociale psychologie. De grenzen zijn niet duidelijk, hoewel een afbakening
van terreinen de laatste jaren duidelijker is geworden. Er zijn
twee tendensen: sociologie en psychologie als twee zuivere
wetenschappen beschouwen of beide in elkaar te laten overlopen (…). Het is meer en meer noodzakelijk geworden de mens
in zijn groep te bestuderen, waarbij de psychologie uitgangspunt is en de sociologie de richting aangeeft. De psychologie
richt zich op de mens als individu in de samenleving, terwijl de
sociologie het belang van het individu en zijn collectieve bezigheden onder de loep neemt. Die twee lijnen komen ergens
in een punt samen en dat is sociale psychologie.”
„En zogenaamde ‘individual psychology’?”
„Hierbij houdt men zich bezig met ieder mens afzonderlijk.”
„Denkt u dat voor de doorsnee journalist politiek interessanter
is dan psychologie?” vroeg ik.
„Ik denk dat hier geen tegenstelling bestaat, want in de politiek
spelen ook psychologische factoren mee. Psychologische factoren kunnen bijvoorbeeld zijn: in welke mate psychologische
omstandigheden van sociale groepen meespelen in de politiek
of kennis van de sociaal-psychologische stemming van groepen
of psychologische factoren als leiderschap of het gedrag van de
massa.2 Het is geen toeval dat in de werken ven Lenin een diepe analyse wordt gegeven van de psychologie van klassen of van
de massa en dat die wordt afgezet tegen politieke houdingen en
standpunten. Er bestaat immers zoiets als een revolutionaire
2
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houding van de massa. Daarom is het geen juist uitgangspunt
om te stellen dat politiek en psychologie tegenover elkaar zouden staan,” aldus Paryguine.
„Wat mij als journalist zorgen baart,” zei ik, „is dat het er de
schijn van heeft dat men, althans in de politiek, veel te weinig
rekening houdt met psychologie. Voor journalisten geldt dit
helemaal.”
„De journalist zal altijd op de eerste plaats politicus zijn. Maar
tezelfdertijd zal een goede politicus niet zonder de psychologie
kunnen opereren. Men zal al het maatschappelijk gebeuren in
de wereld vanuit psychologisch oogpunt moeten bezien,” reageerde Paryguine.
„Ook de Apollo-Soyuz vlucht?”
„Natuurlijk heeft een dergelijk evenement een politieke, ideologische en psychologische betekenis.”
„Hoe zou u de psychologische kennis van wat zich in de wereld afspeelt samenvatten?” vroeg ik.
„Bijvoorbeeld met wat zich onlangs in Helsinki afspeelde. Het
gaat om de graad van politieke inmenging in het sociale leven,”
zei Paryguine.
„Hoe dit nader te bestuderen?”
„Daar kan ik u helaas weinig over zeggen. Men is niet veel verder gekomen dan zogenaamde Gallup- onderzoekingen te verrichten.”
„Professor A.N. Leontiev heeft me gezegd dat het grootste
vraagstuk is hoe het individuele geweten met het sociale geweten in overeenstemming te brengen is.”
„Ik denk dat de sociale psychologie hierbij een toenemende rol
zal gaan spelen in het hele systeem van maatschappelijke instituten en organisaties. Zij zal het psychologische klimaat gaan activeren. De studie van het individu zal altijd in het verband met zijn
sociale verbindingen moeten worden bezien,” zei Paryguine.
„Toch denk ik dat er een wanverhouding bestaat, ook bij journalisten, tussen algemene kennis, misschien zelfs kennis van
wetenschappelijke onderwerpen en waarachtige kennis van de
mens zelf.”
Professor Paryguine zei onlangs onder de indruk te zijn geweest
van de boeken van Alvin Toffler en Erich Fromm. Het werk
van Erving Goffman of B.F. Skinner kende hij niet. Van Jean
Piaget was hij uitstekend op de hoogte. „Maar kent u onze kinderpsycholoog, Igor Vigotsky? Of onze psycholoog Boris Ananiev, onze sociaal-psycholoog en historicus Boris Porschnev en
onze vader van de behavioristen, Vladimir Bechterev?” Ik begreep dat hij als patriot wilde zeggen dat de USSR haar eigen ge-
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leerden op deze terreinen kent. Maar toch, wanneer je de sovjetsamenleving zo een aantal weken in verschillende regio’s
gadeslaat, kun je je niet aan de indruk onttrekken dat men zich
weinig bewust is van wat zich in de rest van de wereld afspeelt.
„Marxisten,” zei ik, „lijken primair op materiële vooruitgang
gespitst; waar blijf je dan met de nieuwe marxistische mens?”
„In laatste instantie is dit waar. Maar dit betekent niet,” aldus
professor Paryguine, „dat de psychische kant van de mens generlei waarde zou hebben. De psyche heeft ook een bepaalde
zelfstandige functie waar factoren van de samenleving en het
milieu invloed op hebben.”
„En niet te vergeten de supercomputer in ons hoofd, het functioneren van de hersens.”
„Wat u nu zegt,” antwoordde hij, „is niet origineel. U weet dat
academicus Ivan Pavlov al lang geleden zei: ‘De wetenschap
tracht honderden jaren mens en kunst te begrijpen, maar tot
dusverre is de ziel van de ander duister gebleven’. Sigmund
Freud zei eveneens dat de mens tenslotte geen baas was in eigen huis.”
„Om die reden blijft ook werkelijke detente tussen Oost en
West een vrome wensdroom,” reageerde ik.
„Freud heeft het als grapje bedoeld. Freudianisme wordt hier
serieus bekritiseerd. Trouwens eveneens in het buitenland, ook
door het marxisme. Maar ik denk zelf veel na over de vraag of
wij de problemen van sociaal-psychologische aard in de moderne samenleving of die van de technisch-wetenschappelijke
revolutie kunnen benaderen langs sociaal-psychologische weg,”
aldus Paryguine.
Onze volgende ontmoeting was met zes schrijvers van het literaire blad Aurora. De afspraak was op hun verzoek totstandgekomen, nadat zij het artikel over mij in Smena hadden gelezen.
Ik ontmoette Valentin Golubev, Nathalia Grantseva, Alexander Shevelev (redacteur afdeling poëzie), Grigory Kaluzny (die
in het uniform van Aeroflot-personeel verscheen), Vladimir
Golovhashkin en Anatoly Belov. Het blad was twee jaar geleden opgericht en omvatte 80 pagina’s.
Vrijwel unaniem werd ontkend dat de wetenschap als een godin het leven van de USSR overheerste. Grigory: „Het blijft wel
moeilijk boeken met een humanitaire richting te kopen. De
meeste klassieken zijn bij hun verschijnen altijd vrijwel meteen
uitverkocht. De oplagen zijn voldoende groot. Maar laatst wilde ik bijvoorbeeld een nieuwe uitgave van Mikhail Lermontov
aanschaffen, maar het lukte niet. Zeker tweehonderd mensen
hadden er de hele nacht voor in de rij gestaan.”
4
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„Er was in het verleden grote behoefte aan ingenieurs, eigenlijk
nog altijd. Tijdens de eerste vijfjarenplannen was er weinig tijd
voor literatuur en cultuur. Maar sedert 1945 hebben we vrede
gekend en heeft het publiek veel liefde opgevat voor deze takken van kunst. Vrijwel alle Russische gezinnen hebben een eigen bibliotheekje aangelegd. Neem onze dichter Sergei Yesenin (1895-1925). Er zijn miljoenen exemplaren van zijn werk
gedrukt,” aldus Alexander.
Grigory, die piloot bleek te zijn, schreef aanvankelijk gedichten
voor zichzelf. „Ik voelde me geïsoleerd en diep in mezelf weg
verborgen; in mijn gedichten drukte ik me uit. Ik liet die wel
eens lezen en verbaasde me over het begrip, dat zij teweegbrachten. Door die gedichten, en door opmerkingen en kritiek
van mijn vrienden op mijn werk, heb ik ook een hele andere
kijk op mijn vrienden gekregen. Nu laat ik eerst al mijn werk
aan vrienden lezen.”
„Waarom?”
„Omdat zij mij hun mening niet onthouden. Ik wil niet alleen
wat belangrijk voor mijzelf is beschrijven. Wat ik op papier zet
moet voor iedereen van belang zijn.”
„Waarom?”
„Ik heb bijvoorbeeld een gedicht geschreven over mijn onmiddellijke superieur bij Aeroflot, die een jaar geleden is gestorven. Ik vertelde hoeveel ik van hem had geleerd en dus gekregen. Ik liet het aan vrienden lezen en iedereen was blij
omdat ik die andere mens had weergegeven zoals hij was geweest. De betrekkingen tussen vliegtuigbemanningen onderling zijn gecompliceerd. Zij zijn als één gezin. Het was nuttig
dit exact te beschrijven.”
„Waarom?”
„Omdat ik me voortdurend afvroeg of ik er wel in was geslaagd alle aspecten weer te geven.”
„Ja, maar wanneer u naar de mening van anderen vraagt, is uw
eigen werk eigenlijk niet éérlijk uw eigen werk.”
„Daar ben ik het niet mee eens. Ik schrijf uiteindelijk niet wat
de critici zeggen.”
„Waarom praat u er dan met anderen over.”
„Ik wil zo duidelijk mogelijk zijn,” aldus Grigory. Ik vond dat
ik hem nu wel voldoende aan de tand had gevoeld. Hij zag er
bovendien in zijn uniform aantrekkelijk en sympathiek uit. Ik
excuseerde me dat ik wat had doorgevraagd, maar ik wilde juist
zoveel mogelijk over deze kerel in zijn eerste dertig jaar te weten komen.
Grigory: „Het is niet mogelijk alleen en op eigen houtje goed
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te schrijven. Het is zaak om steeds interessant te zijn.” Hij
mocht en moest het laatste woord hebben. Geen probleem.
Toen ik later met Genia in het hotel terugkwam trof ik Alexander Drozzinv3 aan in het restaurant op de vijfde verdieping met
een fles champagne voor zijn neus. Op 7 oktober had hij in hotel Leningrad urenlang gewacht. „I spent 21 roebels. I wanted
so much to see you.” Ik gaf hem een knipoog om te signaleren
dat ik eerst Genia kwijt wilde en terug zou komen. Ik had hem
mee naar mijn kamer willen nemen. Hij zei dat dit in dit hotel
zeker niet zou slagen. „Here there are at least 16 secret police
guys running up and down staircases like rabbits. They are capable of arresting me in your room. May be they come the next
day to arrest me. Or I will simply receive at home a letter to report at 10:00 a.m. at KGB headquarters.”
Hij vertelde dat een vriend, Michael met zijn vrouw, op weg
van Moskou naar het zuiden door een auto die 140 kilometer
reed werd gepasseerd. Die auto verongelukte en toen zij deze
wilden ontwijken kwamen Michael en zijn vrouw in een greppel terecht. De vrouw was okay, maar Michael brak vele botten en zijn rug werd beschadigd. Omdat de politie 35 dollar in
het wrak vond is hij na uit het ziekenhuis te zijn ontslagen volgens wetsartikel 88 tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld.
Dit is inderdaad crazy. Alexander zei: „I am really opening my
heart for you. Nobody will ever do that when you make interviews with that lady of yours. No Russian will tell you what he
really thinks, because everybody is afraid. Don’t forget, working for the secret police in this country is a sign of prestige.”
We belichtten van alle mogelijke kanten zijn eventuele komst
naar Nederland. Het was totaal onmogelijk. Zijn vader is van
Duitse afkomst uit Königsberg. Hij is zelf Est. Hij heeft kind
noch kraai in de wereld. Hij benadrukte dat vrijheid van reizen, zoals in Helsinki overeengekomen, in de sovjetpers was
weggevallen. Dit zou wel eens waar kunnen zijn.
Kon hij geen matroos worden en dan van een schip in Rotterdam drossen? „Ik kan nooit matroos worden,” zei Alex, „allereerst omdat ik slechte ogen heb en ten tweede omdat ik geen
lid van de KOMSOMOL ben. Als toerist kom ik hier nooit weg,
want men wordt heel precies gescreend. Soms duurt het een
heel jaar voor je toestemming krijgt als toerist te vertrekken.
Bovendien wanneer matrozen bijvoorbeeld in Amsterdam de
wal op gaan is het altijd met drie tegelijk. Wanneer er een ontsnapt gaan de andere twee de nor in.”
Hij wilde niet dat ik, terwijl we zaten te praten, aantekeningen
3

Mijn speciale vriendje; zie Memoires 1975.
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Aan het ontbijt vertelde ik Genia gisteravond vier jongens te
hebben ontmoet – om Alexander te beschermen – en wat ze
me zoal hadden verteld. Ook dat ze dachten dat zij een KGBdame was. „Het zijn allemaal leugens. U kunt Amerikaanse
tijdschriften kopen waar u maar wilt.” (Help het je geloven.)
„Die jongens zijn erop uit hun land schade te berokkenen.” In
haar enthousiasme voor het vaderland sloeg ze door. Ik geloof
die arme Alexander helaas helemaal. Hij zit in de val: namelijk
de USSR.
Om 09.00 uur waren we bij de botanische tuin van Leningrad.
Het was koud weer, maar met een stralende zon. Zelden heb ik
zoveel verschillende bomen gezien.
Vervolgens bezochten wij de redactie van het blad Smena, want
ik wilde exact vertellen hoe ik in de meest prominente krant
van Nederland, NRC Handelsblad, door meneer Broekhuis, alias
professor Karel van het Reve, was aangevallen om wat ik had
gezegd en dat me dit eveneens in flagrante strijd met de slotakkoorden van Helsinki leek. Genia werd in een belendend vertrek geplaatst om het verhaal De Schaapherder van Broekhuis in
het Russisch te vertalen.
Lunchte op het vliegveld. Valéry van APN zei dat hij me de volgende reis iets zou vertellen over „Madame” - Genia dus. Maar
zelfs hij, met wie ik in een bed heb gelegen, vertelt me in de
verste verte niet wat hij denkt. Hij zei dat indien een van de
drie matrozen in het buitenland zoek zou raken, de andere
twee wel moeilijkheden zouden krijgen maar geen gevangenisstraf. Er hangt hier nog altijd een bezettingstijdatmosfeer.
Lifton en Olson4 schrijven dat een puber een dagboek bijhoudt
4

Robert Jay Lifton, Eric Olson, Leven en sterven, Ambo, Bilthoven 1974.
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maakte. Hij was er van overtuigd dat er minstens twee KGBmensen in het restaurant waar we zaten dienst deden. Ik wilde
hem een artikel uit Time geven over gay life in de VS. „I can’t
take it. It is illegal to have Time in this country.” Hij drukte me
opnieuw dringend op het hart uit te kijken voor Genia. „Don’t
forget one moment she is a KGB-madam.” Hij vroeg om nooit
vanuit een hotel in de Sovjet-Unie hem een brief te zenden,
want dan wordt de envelop juist opengemaakt.
We namen samen een lift van de vijfde verdieping naar beneden en gebruikten die gelegenheid om elkaar hartstochtelijk te
omhelzen en te zoenen. Hij moest terug naar het reparatiebedrijf bij het pompstation om er voor te zorgen dat er geen onderdelen van in reparatie zijnde auto’s werden gegapt.
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om zijn eigen geschiedenis vast te leggen, gedeeltelijk uit de
behoefte zich er van te vergewissen dat hij een geschiedenis
heeft. Ik laat me door dit soort bespiegelingen niet van mijn
strategie afbrengen. Ik schreef een dagboek, omdat ik voelde
dit te moeten doen. Ik heb het zo nauwkeurig mogelijk gedaan
en ben standvastig gebleven. Het is volkomen natuurlijk zo gegroeid en tot een tweede natuur geworden. Volgens de redenering van Lifton en Olson zouden alle belangrijke dagboeken
uit de geschiedenis uit puberaal wikken en wegen, piekeren en
peinzen zijn voortgekomen. Een kind zou volgens hen met
dagboeknotities zich het aanzien van een levensfilosofie willen
geven. Ik denk dat kinderdagboeken uit wanhoop en eenzaamheid worden geboren. Het dagboek van de volwassene
komt misschien oorspronkelijk uit puberale tendensen voort,
maar vervolgt later een eigen levensloop parallel aan de pelgrimstocht van de mind die „leven” heet. Een dagboek, althans
het mijne, vertelt dat verhaal.
Kiev, Bosporil Airport
Het kaartjessysteem van Aeroflot dateert uit het prehistorische
tijdperk omdat je alleen in Moskou tickets voor routes door het
hele land kan aanschaften. Valéry kocht voor ons een plaats
naar Kiev. Nu staat Genia in de rij voor een volgend traject
naar Alma Ata. Hadden ze maar computers in dit land.
Ik zei tegen de taxichauffeur: „Je bent een goede communist
omdat je die man voor laat gaan.”
„Ik ben geen communist, ik houd van mensen,” antwoordde
hij, terwijl ik juist dacht eindelijk een nieuwe marxistische
mens in actie te hebben gezien. Hij zei nog meer. Ik kon aan
zijn gezicht zien dat hij kritisch was, maar Genia vertaalde het
niet. Ik vroeg haar tweemaal dit wel te doen maar ze zweeg.
Gezellig.
Hotel Lybid, kamer 603
Giscard d’Estaing was op bezoek en het duurde lang voor we
eindelijk binnen waren door de vele wegen die afgezet waren.
Om 19.00 uur ontmoetten wij professor dr. D.F. Chebotarev,
directeur van het Institute of Gerontology of the USSR Academy of Medical Sciences. Hij was een vriendelijke oude baas,
die naar het hotel kwam. Later zei hij naar huis te zullen lopen,
waar ik me zorgen over maakte.
Ik begon met te vragen waarom van de 500 pagina’s materiaal
over het instituut, die ik tijdens vorige reis van professor Abraham Mints had ontvangen, slechts vier pagina’s over psycholo8
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gie gingen. „In Amerika besteedt men meer aandacht aan psychologie, ik ben hier met gerontologie bezig dat is ons vak. Wij
verdelen de bevolking net als in het westen in jeugdigen en ouderen. Nu worden veel woningen gebouwd voor de jeugd, die
over eigen woonruimte gaat beschikken. Dit heeft een nadelige kant want het haalt gezinnen uit elkaar. Het zou beter zijn
de jeugd aparte woningen te geven, maar wel in hetzelfde flatgebouw waar de ouders wonen. Van de groep van 60 jaar en
ouder woont in ons land driekwart alleen.”
„Maar die situatie zal toch ernstige psychologische gevolgen
met zich meebrengen? Uit de kaart van de structuur van uw
instituut blijkt u ook nauwelijks aandacht aan de psyche te besteden.”
Professor Chebotarev: „Het probleem van ouden van dagen
wordt het beste opgelost door hen zo lang mogelijk een functie
in de gemeenschap te geven. Mannen gaan op 60-jarige leeftijd met pensioen, vrouwen als zij 55 jaar zijn. Maar wij vinden
dikwijls nog parttime werk voor hen en dan ontvangen zij
naast hun pensioen nog een loon.”
Omdat hij om mijn vraag heen bleef draaien vroeg ik: „Zijn er
psychologen aan uw instituut verbonden?”
„Er werken op ons instituut 120 wetenschappers uit allerlei
disciplines. Daarnaast zijn 160 academici aan onze organisatie
verbonden. We hebben drie hoofdrichtingen: experimentele
gerontologie; geriatrie en pediatrie; sociale gerontologie en
9
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gero-hygiëne. We hebben 21 laboratoria en 240 bedden. In de
derde afdeling, sociale gerontologie, werken vier afgestudeerde
psychologen. Zij assisteren bij de voorbereiding van mensen op
het tijdperk na hun pensionering. Wat zal de oudere mens met
zijn vrije tijd doen? In hoeverre zal men, misschien gedeeltelijk, zijn beroep kunnen blijven uitoefenen? Zowel de Staat als
de betrokken instellingen en bedrijven hebben er eveneens
baat bij wanneer de oudere mens althans nog enig werk doet
en zich nodig voelt in de samenleving.”
„Maar geluk, en het omgaan met de psyche zijn bij het ouder
worden toch van het grootste belang?”
„Inderdaad, maar het heeft ook te maken met de gezondheid
in het algemeen, de conditie, het hart, de longen en andere organen. Oudere mensen leven sterk op herinneringen. De psyche wordt hier door bepaald. Gebeurtenissen van vroeger worden geïdealiseerd. De oudere persoon wil niet meer in het
heden of de toekomst denken. Achter hem ligt zijn leven, misschien ziekte, eenzaamheid en dood. Daarmee moet hij trachten het heden nog een uitzicht te geven.”
„In uw werk staat centraal zorg voor het geluk en bestrijding
van de eenzaamheid bij ouderen?”
„Nee, centraal staat bij ons de taak mensen langer te laten leven, dus meer tijd toevoegen opdat ze langer kunnen leven.
Daarvoor moet de mens zo lang mogelijk gezond blijven en
zolang mogelijk blijven werken. Want daarmee bepaalt men
zijn geluk.”
„Ziet u geluk en knagende eenzaamheidsgevoelens als een probleem?”
„Dat hangt van de omstandigheden af. In welk milieu verkeert
deze mens? Het kan ook gevaarlijk zijn te veel aandacht te besteden. Of te weinig. Er kan onvoldoende medische hulp zijn,
bijvoorbeeld omdat men geen geld heeft voor medische verzorging. Dat leidt tot diep ongeluk. De mens functioneert niet
meer, hoort of ziet slecht, loopt slecht, dan loopt het af. Wij
analyseren hier het hele leven van de mens, waarbij de erfelijkheid een belangrijke rol speelt. Waarom wordt men in de Kaukasus dikwijls 100 jaar en ouder? De mensen daar zijn nooit
echt rijk, eten geen overdadig rijk voedsel, werken hard, en
zijn altijd buiten bezig, ook lang na hun 60ste jaar. In de grote
steden staat na 60 jaar het buitenleven dikwijls stil. Die mensen
in de Kaukasus winden zich nooit op, hebben een vriendelijke
natuur en leven als grote families met elkaar. De oudste is de
patriarch. De anderen gehoorzamen hem en luisteren naar zijn
raad. Voor oude mensen is een van de naarste realiteiten dat
10
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De boodschap bleek prima te zijn overgekomen. Ik bracht de
rest van de avond tot middernacht met hem door. Hij is nu 21
jaar. Hij werd 18 mei 1954 geboren. Toen zat ik bij de United
Press in Amsterdam. Hij kwam regelrecht naar mijn kamer in
een corduroy broek en een Duke University jacket. Later liepen we samen de boulevard op en kwamen in een restaurantje
terecht, dichtbij de opera waar Giscard blijkbaar een voorstelling bijwoonde. Ik moest weer zeuren, maar we kregen een
rustig tafeltje en hebben intens zitten praten. Dit was kennelijk
mijn week van de boys van 21 jaar met mooie ogen, Tage Do11

Leningrad

niemand meer luistert. Wij kijken in de USSR naar ouderen als
de scheppers van wat we nu hebben en wat wij hogelijk waarderen.”
Ik stopte het gesprek nadat Genia, de tolk, voor de zoveelste
maal professor Chebotarev had tegengesproken, die het na enige discussie blijkbaar prompt met haar eens was. Wie denkt zij
wel dat zij is?
Bij aankomst belde ik de moeder van Nikolai Kosterenko, de
geldwisselaar en vrouwenjager die ik eerder in Kiev had ontmoet en later in Leningrad tegen het lijf liep.
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mela Nieuwenhuis, Alexander en nu Nikolai. Hij heeft een
oudere broer die al tien jaar in gevangenis zit, en ook nog een
zuster. Als hij over „mammie” spreekt doet hij dat op een speciale manier, die me raakt.
Evenals in de gesprekken met Alexander in Leningrad begreep
ik opnieuw dat dit land een uitgestrekte politiestaat is. Nikolai
is er absoluut van overtuigd dat Valéry van APN in Leningrad
zelf een KGB-man moet zijn. Ik zei dat ik met Valéry, zijn lover,
en een vriend samen had geslapen met vrij losse handen. Dit
verbaasde hem. Op homoseksuele handelingen staat een gevangenisstraf van twee jaar. „Buy our law books, Willem, dan zal
je zien hoe de stand van zaken in dit land is.” Hij vertelde dat
een bekende Oekraïense schrijver, die anticommunist was, zich
door zijn vriendin had laten zuigen. Zij voelde zich hierdoor
dermate vernederd dat zij van een balkon sprong en gewond
raakte. De schrijver kreeg zes jaar gevangenisstraf. Normaal
staat op seksuele perversiteiten een gevangenisstraf van twee tot
drie jaar.
Nikolai is twee jaar in het leger geweest. „It was terrible. One
is not allowed to have a radio in the Army, because people
would listen to the Voice of America.”5 Word je gesnapt dan
ga je de bak in. „There was a captain, who was a KGB guy.
Everybody could report you in the Army. Therefore I spoke to
no one, absolutely no one, as to what I thought or felt. It
would be too dangerous. Don’t forget, there are people who
work for the KGB for free, without even being paid.”6
„Als er vijf jaar geen KGB meer in dit land zou zijn, zou er een
anticommunistische revolutie komen.”
Ik vroeg hem: „Waarom vijf jaar?”
„Omdat mensen eerst weer zichzelf zouden moeten kunnen
worden om werkelijk tot revolutionaire daden te kunnen
overgaan.”
Nikolai vertelde dat het vijftien roebel kostte om naar Moskou
te vliegen. Kan je nagaan hoe verziekt het vliegticketsysteem in
het westen is. Hij vroeg me eigenlijk maar één dienst: een winterjas voor hem mee te brengen. Dan kwam hij deze per vliegtuig later halen wanneer ik weer in Moskou was.7
Bij het verlaten van het restaurant zag hij drie jongens aankomen: „I don’t want them to see me.” Daarom liepen we zoveel
mogelijk in de schaduw van de straatlantaarns. Hij wilde me
5
6
7

Feitelijk zei hij dat ze geen radio mochten hebben, die de Voice of America zou kunnen krijgen.
Ik denk dat ik voor Nikolai’s veiligheid het verhaal van de kapitein niet opschreef
voor het geval men inderdaad mijn notities zou gappen. Jammer.
Later zou hij me inderdaad per vliegtuig een weekeinde in Moskou opzoeken.
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een souvenir geven, een valse één roebelmunt. „You can see
there are no letters on the side. Please, try to understand this
country. They can even make false money.”
Hij vertelde van een bezoek op 5 oktober met twee vrienden
aan Moskou. Ze waren in een hotel en hadden erg veel gedronken. Toen ze naar buiten kwamen stond er een auto. Ze
sloegen een ruit in en wilden wegrijden, maar blijkbaar stond
het stuurwiel op slot. Ze werden gesnapt door de politie, die
hen mee terug nam naar het hotel en een ondervraging begon.
„But because I know all the doors and corridors in that hotel, I
managed to run and escape. But my two friends went to prison.
They were questioned and beaten until they gave them my
name. One night, three men came at 21:00 hours to my house.
My mammy said, why, what for? In the car they asked me why
I didn’t want to talk to them. They gave me a very hard blow
to my head that I saw stars. In the station they told me, that if I
told the truth I would not go very long to prison. I think one
of the interrogators was like me.”
Ik vroeg Nikolai: „Do you mean, you looked at him with your
eyes?”
„No, I looked straight at the floor.”
„As if you felt guilty?”
„Yes.” Hij vervolgde: „Eyes can sometimes match like colors.
They said, if I could get a letter from my factory that I was a
good worker, and since this was the first time that I was in contact with the police, I would not go to prison. But my director
did not want to give such a letter saying he did not know me.
So, we had now a meeting, the director and I, and I will bring
the letter Monday to the police.”
Ik maakte duidelijk dat hij kennelijk door het oog van de naald
was gekropen en bezwoer hem voorzichtiger te zijn. Hij droeg
trouwens als gevolg van de „ondervraging” nog een verband.
Zonde van zo’n lekkere blonde kerel.
Nikolai werkt in een laboratorium voor elektronische analyse.
Zijn salaris bedraagt 100 roebel per maand, wat voldoende is
zolang hij bij zijn ouders woont. Maar een paar schoenen kost
45 roebel en een kostuum 125 roebel. „But I want anyway
American clothes.”
„Word je er niet op aangekeken wanneer je in Yankee-kleren
loopt?”
„They do not know what it means and most people think I am
a visiting American anyway,” aldus Nikolai. „If a foreigner is
caught having sex with a Russian boy, it will be in the newspaper that he was thrown out for homosexuality. The prison
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term, as I told you, is two years.” Hij schepte er overigens over
op met buitenlandse vrouwen seks te hebben gehad tot en met
de leeftijd van 39 jaar. Ze zijn meestal 20 jaar en ouder „but I
never had a girl of 16.” „You must read Solzhenitsyn to find
out what is really happening in this country. You have got to
read his first important novel One Day in the life of Ivan Denisovich. That story is very true.”
Hij vertelde veel over het leven in het leger. Ik vroeg hem of
hij nu vrienden in Kiev had die hij werkelijk vertrouwde.
„One, I can really trust. Perhaps one or two others, and they
are, of course, anti-communist.” Hij zei dat de KGB-agenten
over foto’s van mij beschikten en dat het eenvoudig was mij
overal te volgen.
17 oktober 1975

Kiev
Telefoneerde met Tage Domela Nieuwenhuis. Je knapt af op
zulke langeafstandsgesprekken, wat Peter en ik ook steeds concluderen.
Zit om 09.00 uur in de hal van hotel Lybid. Ik let er eens op.
Het valt inderdaad op dat er heren rondcirkelen, die soms in
deuren verdwijnen of bij het Intourist Service Bureau smoezen,
wat alles behalve kosjer lijkt. Zelfs de dame van mijn verdieping
is naar beneden gekomen om zich bij hen te voegen. Ze zoeken het maar uit. Genia is weer eens te laat. Ze zijn niet in staat
interviews behoorlijk te organiseren. Twee militiamannen komen het hotel binnen en schudden handen met de rondlopende heren in grijze pakken. Deze hal wemelt van security. Toen
Genia tenslotte verscheen verzocht ik haar vriendelijk met me
mee te gaan. Ik sprak een van beide heren aan en vroeg waarom hij om me heen had gedraaid. Hij zei de administrateur van
het hotel te zijn en dat men zich zorgen had gemaakt dat ik het
hotel zou verlaten zonder mijn rekening te voldoen, dat wil
zeggen, de twee roebel die het gesprek met Tage in Moskou
hadden gekost. Ik geloofde er geen woord van.
Een geplande ontmoeting deze ochtend met studenten werd
afgezegd voor een discussie met professor Boris Pochwalinsky.
Hij begon met me het lezen van het manifest van de CPSU aan
te bevelen. Hij had wel gelijk dat het een must was, zeker om
iets van alles wat hier aan de hand is tegen die achtergrond te
plaatsen. Hij wees er op dat onze ontmoeting maar twee uur
zou duren en dat was juist de tijd die hij nodig had om een stelling uit het manifest met zijn studenten door te nemen. Hij zou
de kern ervan in ieder geval uiteenzetten.
14
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Pochwalinsky: „Ik heb gehoord dat er in Nederland veel partijen zijn. Dat is meestal een karaktertrek van een burgerlijke
maatschappij. Waarom? Neem bijvoorbeeld de VS. Daar bestaan twee voornaamste burgerlijke partijen. Dat is een vorm van
politiek bedrijven, die een voordelige zaak is voor de heersende klasse in het land. Lenin wees de burgerlijke democratie niet
af. Hij was juist van mening dat in een burgerlijke democratie
de arbeidersklasse en de partij van de arbeiders gemakkelijker
strijd voor hun rechten zouden kunnen voeren in vergelijking
met andere maatschappijvormen, zoals onder een fascistische
dictatuur. Wanneer wij over omstandigheden in de huidige
bourgeoisie spreken, dan constateert men dat deze klasse belangrijke ervaringen heeft opgedaan. De bourgeoisie beschikt
nu over een politieke strategie en een tactiek die het voor de
arbeidersklasse in het westen moeilijker maakt strijd te voeren.
Maar laten we eerst terugkeren tot de geschiedenis. Door de
aard van mijn werk moest ik alle werken van Marx, Engels en
Lenin lezen, ik bedoel dus alles wat ze schreven.”
„Is de wetenschap van het communisme op de werken van die
drie namen gebaseerd?” vroeg ik. „In Irkutsk vertelde een professor dat de natuurkunde een exponentiële groei heeft
ondergaan. Met andere woorden: kan men zeggen dat de wetenschap van het communisme een soortgelijke groei heeft ondergaan sedert Marx, Engels en Lenin hun theorieën verkondigden?”
Pochwalinsky: „De rector in Irkutsk houdt zich bezig met wisen natuurkunde. Waar ik u eerst op moet wijzen, en dit is een
belangrijk detail, is dat alle wetenschappen zich in verbondenheid ontwikkelen. De maatschappelijke wetenschappen verschillen echter radicaal van technische of natuurlijke wetenschappen. Scheikunde, wiskunde en natuurkunde kennen wetten
die objectief zijn . Maatschappelijke wetenschappen baseren zich
ook wel op objectieve wetten, maar deze wetmatigheid uit
zich in de samenleving middels handelingen van de participanten in die samenleving en is niet automatisch. De handelingen
van volksmassa’s zijn onvergelijkbaar met de wetmatigheden
uit de wis- en natuurkunde. De belangrijkste functie, die een
rol speelt in het gedrag van die massa is de kracht van de CPSU.”
„Dat is me nog niet duidelijk.”
„Wat ik wil zeggen,” vervolgde Pochwalinsky, „is dat de kracht
van het communisme, of van de communisten, is dat zij, in tegenstelling tot alle andere partijen, objectieve wetten inzake
ontwikkeling tot uitdrukking brengen. Dit zijn de wetmatigheden die ik u noemde, die werden voorzien door Marx, En-
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gels en Lenin. Zij hebben onthuld en aangetoond dat socialisme noodzakelijkerwijs het kapitalisme zal vervangen. Op de
slavenmaatschappij volgde het feodalisme, daarna het kapitalisme en de heerschappij van de bourgeoisie. Marx en Engels
voorspelden dat de bourgeois structuren gevolgd zouden worden door socialisme en communisme. Het communisme ziet u
thans toegepast in de Sovjet-Unie en een reeks andere landen.
Ook het wetenschappelijke communisme ontwikkelt zich intussen steeds verder. Dit gebeurt in fasen. Zo is de leer van de
socialistische staat er geleidelijk bijgekomen. De dictatuur van
het proletariaat heeft eveneens plaatsgemaakt voor een algemene volksstaat, wat een staatsbestel inhoudt dat het gehele volk
toebehoort, alle klassen binnen de grenzen van de staat.”
Hij vervolgde: „Een probleem blijft vooralsnog Lenins politiek
van vreedzame coëxistentie. Dit vraagstuk brengt bijvoorbeeld
het probleem van een wetenschappelijk georiënteerde staatsleiding aan de orde bij een socialistische maatschappijvorm. Hier
worden we geconfronteerd met vraagstukken van tactiek en
politieke strategie. We bestuderen de documenten waarover
onze grondleggers ons deden beschikken.” Hij noemt voorts
een aantal partijcongressen waarbij deze onderwerpen uitvoerig ter sprake kwamen.
„Dat wil zeggen dat er evolutionaire ontwikkelingen in de
oorspronkelijke theorie hebben plaatsgehad?”
„U mag eigenlijk niet spreken over het aanpassen van de uitgangspunten van Marx, Engels en Lenin aan nieuwe realiteiten. Het zou beter zijn om te spreken over het in harmonie
brengen of het verder ontwikkelen van nieuwe voorwaarden.
Wij ontwikkelen eigenlijk steeds verder de wetenschappelijke
basis die door Marx, Engels en Lenin werd gelegd. Ik zeg altijd
tegen mijn studenten: Als jullie een dergelijke vraag op je examen krijgen, die het wezen van het huidige tijdperk betreft,
dan zeg ik: jullie moeten antwoord geven op drie vragen. Ten
eerste: wat is de voornaamste tendens van het huidige tijdperk?
Deze tendens is eerst de overgang naar het socialisme en vervolgens naar het communisme. Dat is de hoofdzaak. Daarom,
bij taxatie van de huidige toestand, weten en beseffen wij dat
dit de voornaamste tendens is. Zij manifesteert zich niet absoluut rechtstreeks. Zij zigzagt af en toe op de fronten van de revolutionaire strijd, wijkt soms een beetje af, loopt een beetje
terug, zoals momenteel bijvoorbeeld in Chili gebeurt 8, maar de
algemene richting is voorwaarts naar socialisme. Lenin leerde
8

Hij doelde op de omverwerping van de democratisch gekozen president Salvador
Allende, door het Chileense leger, de VS en de CIA.
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ons al dat dit nooit via een rechte weg kan gebeuren. Chili is
een stap terug. In Portugal voltrok zich een antifascistische revolutie. Cuba heeft zich losgerukt uit de economische blokkade van de VS. De volkeren van Vietnam, Laos en Cambodja
hebben gewonnen. Maar het belangrijkste zijn de successen
van de Sovjet-Unie en de socialistische landen van Oost-Europa.”
„Waarom noemt u China niet?” vroeg ik Pochwalinsky.
„Over China zullen we later spreken. Dat kan een lang gesprek
worden. Wat ik nu wil noemen, zijn onze successen. U bent
hier nu enige tijd. Wij hebben onze problemen en tekortkomingen maar in beginsel zullen we alles oplossen en met succes. U ziet zelf hoe machtig de USSR na 58 jaar is geworden.
Zoals een Amerikaanse televisiecommentator, Charles Tobias,
onlangs in Chicago zei: ‘Uw successen zijn zo verbazingwekkend dat ze van een Bolsjewist een miljonair zouden kunnen
maken.’ Hij is zelf een miljonair en toch gaf hij dit toe.
De tweede vraag, waarop mijn studenten antwoord moeten
geven, is wat de belangrijkste tegenstelling is in het huidige
tijdperk. Er zijn veel tegenstellingen in de rest van de wereld,
zelfs in Holland. U hebt 26 partijen, niet waar? Wanneer men
niet weet waar het marxisme-leninisme over gaat, raakt men in
deze wereld gemakkelijk in de war.” (Genia kletste weer enige
onzin en vertaalde niet wat de professor werkelijk zei.) „De belangrijkste tegenstelling is die tussen wereldsocialisme en wereldkapitalisme”, vervolgde Pochwalinsky. „De Chinezen zaaien verwarring. Zij stellen dat er drie groepen landen bestaan.
De Maoïsten doen dit opzettelijk. Zij noemen ons de eerste
groep landen, waar volgens hen een sociaal-imperialisme
heerst, evenals in de Verenigde Staten. Ze dumpen ons samen
met Amerika op een hoop en gaan voorbij aan juist de twee
voornaamste tegenstellingen tussen ons en de VS op dit moment. De tweede groep landen is, volgens hen, alle andere ontwikkelde landen, met uitzondering van Amerika en wij. De
derde groep landen zijn de landen in de zones van vrijheidsbewegingen.”
„Dit is volkomen nieuw voor me.”
Pochwalinsky: „Zij gebruiken deze interpretatie om alle krachten van reactie tegen de Sovjet-Unie te mobiliseren.”
„Wat maakt Peking toch zo bevreesd voor de USSR? U zou de
Chinese Volksrepubliek kunnen vernietigen maar dat is, lijkt
me, het laatste waar het Kremlin aan denkt.”
Pochwalinsky: „Ons standpunt vis à vis China is door Leonid
Brezhnev in een opmerkelijke rede uiteengezet tijdens de vie-
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ring van het 50-jarig bestaan van de Sovjet-Unie. Hij zei toen
dat we dus in het algemeen vriendschap met China nastreven,
en dat China als een man met ons samen zou moeten werken
op de weg naar een verbetering van de wereld in haar geheel.
Wij willen geen oorlog met China. Integendeel, wij tonen
groot geduld, zelfs enorm veel geduld, juist als grote mogendheid. Herinnert u zich de kwestie van het eiland Damanski?”
„Neen.”
„China viel ons aan. Wij waren volgens hen de agressors. Wij
hadden die invasie met ons leger en onze militaire macht gemakkelijk de kop in kunnen drukken. Wij schrijven hier niet
over. Wij marxisten-leninisten hebben ons nooit laten leiden
door een agressieve, imperialistische politiek. Wij hebben alleen maar bij dat gedeelte van onze grens een stevige klap teruggegeven, zodat zij nogmaals begrepen met wie zij te maken
hadden. In dat gebied stond de aarde even in brand.9 Alles werd
vernietigd. Maar wij herhaalden dat wij vastbesloten waren tot
een verbetering van onze betrekkingen met China. Leonid
Brezhnev heeft toen gezegd dat alles van de houding van China
zou afhangen. Wij geloven dat er een tijd zal komen, dat er
ook in China mensen zullen worden gevonden, die begrip
hebben voor deze zaken. Voorlopig zien wij echter in de nabije toekomst zich geen krachten in die richting ontwikkelen.
Men behoeft zich geen illusies te maken dat de dood van Mao
directe gunstige gevolgen zou hebben. Er zijn naast Mao ook
veel andere mensen in China die zijn weg volgen. Het ergste
van alles is dat zij hierbij proberen de jeugd te misleiden.”
Hier is iets met de tape verkeerd gegaan, erg jammer. Ik stelde
een vraag in de geest van: in Frankrijk vond in 1789 ook een
klasse-omwenteling plaats. De bourgeoisie droeg het vaandel
van de revolutie. Men streed tegen het feodale regime. Samen
met de massa trok men van leer.
Pochwalinsky: „Precies, en nu zien wij hoe de arbeidersklasse
de strijd tegen de bourgeoisie heeft opgenomen. En waarom
juist de arbeidersklasse? Lenin begreep dit uitstekend. Marx had
een belangrijke ontdekking gedaan toen hij ons de historische
rol van de arbeidersklasse liet zien als de begravers van de bourgeoisie en als de scheppers van een nieuwe maatschappij.”
„Maar wat ik me afvraag, is of de arbeidersklasse zelf, bij het
voortschrijden van de ontwikkelingen en het stijgen van het algemene levenspeil niet een nieuwe bourgeoisie gaat vormen?”
Pochwalinsky: „Er is een professor van Duitse afkomst in de VS,
9

Zouden de sovjets bij het eiland Damanski een atoomwapen met een beperkt vermogen hebben gebruikt?
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10 Zie mijn gesprek met Herbert Marcuse, On Growth, Volume I, Putnam & Sons, New
York, 1974.
11 Dat is bepaald geen werkelijkheid geworden.
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Herbert Marcuse10, die een vertegenwoordiger is van de kleinburgerlijke (bourgeois) filosofie. In wezen sluit hij zich aan bij
het socialisme. Men zegt dat hij in het westen vooral populair is
bij jonge mensen. Maar Marcuse heeft geen wetenschappelijk
concept. Marcuse grijpt zich vast aan details van een tweede
orde. Hij begrijpt niet het wezen van de diepe processen, die
in de huidige wereld aan de gang zijn. Hij stelt misschien dezelfde vraag als u, maar doet dit in een kleurrijker vorm. Marcuse stelt bijvoorbeeld: ‘wat moet een arbeidersklasse met een
revolutie, wanneer deze klasse in het bezit is van een ijskast en
een auto?’ In vergelijking met de situatie in Engeland, Frankrijk en de Bondsrepubliek ten tijde dat Marx zijn gedachten
ontvouwde, gunt de huidige bourgeoisie vette kluiven aan een
bepaald gedeelte van de arbeidersklasse. Maar de filosofie van
Marcuse doet mij denken aan iemand die slechts het topje van
de ijsberg ziet. Om te beginnen heeft zeker niet de hele arbeidersklasse de beschikking over een kleurentelevisie, een auto
en andere gemakken. Maar zelfs zij die dit wel hebben, krijgen
van de kapitalist geen garantie dat zij dit morgen ook nog zullen hebben. Ze kunnen worden ontslagen. Als een arbeider
ziek wordt, kan hij zijn hele bezit moeten verkopen om zijn
genezing te kunnen bekostigen. Het socialisme biedt op dit gebied belangrijke voordelen. Wij kunnen nog niet aan iedere arbeider een auto geven, maar er zijn al veel auto’s op de weg.
Over tien of twintig jaar zullen wij een machtige technischmateriële basis hebben gevormd waarmee we de VS voorbij
kunnen stevenen.11 Dan zullen de Amerikaanse en Hollandse
arbeiders naar de arbeiders in de Sovjet-Unie kijken en zullen
zij heel anders over het marxisme–leninisme denken dan zij nu
doen. Om die reden zal het lot van de wereld in een belangrijke richting worden beslist, misschien wel in de belangrijkste,
namelijk de wedloop tussen beide systemen. Ook om die reden hebben wij geen behoefte aan een oorlog. Wij zijn van
mening dat we in vredesomstandigheden onze samenleving
doeltreffender kunnen opbouwen.”
„Ik zou me kunnen voorstellen dat bijvoorbeeld de VS alles op
alles zullen zetten om die opbouw te saboteren.”
„Dat doen ze ook voortdurend. Wij voeren momenteel onderhandelingen met Washington over een verbod op atoomwapens om de wapenwedloop af te remmen. Maar zij zorgen er

■

MEM20revisie

1975 – 1976

■

MEM20revisie

22-12-2006

10:57

Pagina 20

voor dat de wapenwedloop juist doorgaat. Dat is een van hun
tactische methoden om ons uit te putten.”
„Dat is immers niet mogelijk? Daar zou zoveel meer tijd voor
nodig zijn. Intussen ontwikkelt de USSR zich voldoende om
een eigen machtsbasis op te bouwen.”
Pochwalinsky: „Dat is waar. Maar begrijpt u onze moeilijkheid? Onze productiekracht is nog altijd ‘iets’ lager dan de
Amerikaanse, bijvoorbeeld de productie van elektra-energie.”
„Altijd wordt weer vergeten dat de Sovjet-Unie tot aan Stalingrad door de nazi’s werd vernietigd, wat de hele opbouw van
de marxistisch-leninistische staat achteruitzette.”
„Ook dàt. Daarbij komt dat wanneer wij spreken over onze
bondgenoten, deze zwakker zijn dan wanneer de VS over ‘onze
bondgenoten’ reppen. Onze partners zijn socialistische landen,
die zelf in opbouw zijn. Ook moeten we fabelachtige bedragen
uittrekken voor onze defensie, dankzij de dreiging van Amerika en van haar machtige bondgenoten, Engeland, Frankrijk, de
Bondsrepubliek en in zekere zin Japan. Daar liggen de voornaamste economische machten in de wereld. Konden wij onze
economische middelen voor vreedzame doeleinden aanwenden, dan stonden wij er bij de opbouw van een socialistische
samenleving heel anders voor.”
„Ook zijn er de verschillende wijzen van opbouw van socialisme, bijvoorbeeld bij u, in China, Joegoslavië, Cuba en andere
landen.”
Pochwalinsky: „Het wetenschappelijk communisme beantwoordt die vraag eenvoudig. De verschillen beangstigen ons
niet. Integendeel, deze verscheidenheid bewijst de kracht van
de leer van Marx en Lenin in het communisme. Ik wil niet
over China spreken – dat is een ander probleem. In China ontstaan onder leiding van Mao antisocialistische tendensen. Er
zijn objectief socialistische maatstaven, maar alles wat in China
gebeurt, staat ons niet toe te zeggen dat daar een socialistische
ontwikkeling plaatsheeft. Integendeel.”
„Hoe kunt u dit zeggen?” reageerde ik.
„De eerste etappe van Mao’s strijd voor het socialisme was zijn
Culturele Revolutie. De tweede etappe, die we vermoedelijk
kunnen plaatsen in het jaar 1974, ontwikkelt zich onder de leuze: kritiek van Lin Piao en Confucius. Er is een nieuw facet in
deze tweede etappe. Bij de eerste fase van de Culturele Revolutie knokte Mao om de macht, maar tijdens deze tweede fase
staan Mao en de zijnen aan de top van de regering. Om het wezen van de ontwikkelingen in China te begrijpen, wordt wel
gesteld dat de sociale basis door de Chinese boeren wordt ge20
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vormd. Dat is een foutieve inschatting. Mao Tse-tung maakt
slechts gebruik van het feit dat Chinese boeren ongeletterd
zijn. Intussen bestaat viervijfde deel van de werkende mensen
in China uit boeren, die geïnteresseerd zijn in de overwinning
van de arbeidersklasse. Zij zijn de bondgenoten van de arbeiders. Mao steunt in werkelijkheid slechts op de macht van het
leger. Mao’s politiek is momenteel duidelijk antisocialistisch.
Hij gebruikt het analfabetisme van de boeren om zijn antivolkspolitiek, die juist tegen boeren en arbeiders is gericht, te
verwezenlijken. Hierbij vormt het leger Mao’s steun. Daarom
besteedt hij grote aandacht aan de strijdkrachten. Vandaar de
belangrijke veranderingen in het leger zelf. Vroeger was in een
district de leider van het leger, tevens de leider van de communistische partij van dat district. Nu zijn veel legerleiders geen
voorzitter meer van de districtscomités. Mao gedraagt zich
voorzichtig ten opzichte van het leger. Hij steunt erop, maar
hij is er ook bang voor.”
„Tenslotte staan er nu vijfendertig handtekeningen onder de
Verklaring van Helsinki. Gelooft u ook niet dat we helemaal
niet meer moeten denken in Oost en West, maar in termen van
één Europa, zoals De Gaulle het formuleerde, van de Noordzee tot de Oeral?” vroeg ik.
„De gedachte ‘toekomst van Europa’ lijkt wat vaag. Denken
we in termen van tien jaar of langer? Ook al had ik geen gelegenheid mij op uw vraag voor te bereiden, zal ik toch met een
persoonlijke mening volstaan. In Helsinki werd volgens mij de
basis voor een toekomstig Europa gelegd. Europa zal zich ontwikkelen volgens de grondbeginselen van vrede en veiligheid
voor ons allemaal, zoals deze daar werden vastgelegd. Het zal
in vrede geschieden. Dit is van belang voor zowel de kapitalistische als de socialistische landen. Eigenlijk is het tijdperk reeds
aangebroken om atoombommen en atoomraketten in te leveren bij een geschiedkundig museum.”
Hij vervolgde: „Interessant is dat Lenin deze ontwikkeling heeft
voorzien. Niet lang voor zijn dood sprak hij met Krupskaja, zijn
vrouw. Zij schreef later dat hij zei: ‘In de niet te verre toekomst
zullen de productieve krachten in de samenleving, de militaire
macht en de vernietingsmiddelen een zodanig peil bereiken dat
oorlog onmogelijk zal worden.’ Toen Lenin in 1922 een wedstrijd uitschreef om een embleem voor de Sovjet-Unie te ontwerpen, bracht een van de kunstenaars hem een ontwerp waar
een schild en een zwaard op waren uitgebeeld. Lenin weigerde
dit ontwerp, want in hun wezen zijn socialisme en vrede ondeelbaar. Hij stelde een ander wapen voor: een sikkel en een hamer.”
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„Ik ben wel een beetje van het onderwerp afgedwaald,” legt
Pochwalinsky uit, „want ik zou zo graag willen dat lezers in het
westen ons zouden begrijpen. Marx heeft dit streven naar vrede
het eerste geformuleerd, ook wat Europa betreft. In de eerste
oproep voor de algemene bijeenkomst van de Internationale,
ter gelegenheid van de Frans-Russische oorlog in 1870, schreef
Marx: ‘In tegenstelling tot de oude maatschappij met zijn economische armoede en politieke waanzin, wordt een nieuwe
maatschappij geboren waarvan vrede een van de internationale
principes zal zijn, omdat ieder volk vrede wil om te kunnen arbeiden. Dat is socialisme.’ Daarom is het eerste aspect dat ik
voor de toekomst van Europa zie,” aldus professor Pochwalinsky, „dat dit continent zich langs vreedzame weg verder zal ontwikkelen. Wij, van onze kant, zullen alles doen om Europa in
die geest te helpen, dus ook West-Europa. Wij zullen onze
economische en militaire macht blijven versterken, maar we
zijn tezelfdertijd bereid een overeenkomst met de VS en het
westen aan te gaan om atoomwapens te verbieden. Hiertoe
hebben wij een uitnodiging gedaan. We zijn bereid de wapenwedloop te staken want deze is waanzin.”
„Het vervelende is alleen dat niemand in deze vreedzame bedoelingen van de USSR in het westen gelooft,” zei ik.
„U drukt zich niet exact uit. Natuurlijk zijn er bij u mensen die
dit niet geloven. De zaak is dat er in het westen veel mensen
zijn die belang hebben bij de voortzetting van de bewapeningswedloop. Daarom wordt bewust een propagandacampagne gevoerd, die suggereert dat de Sovjet-Unie zich zou bewapenen
om West-Europa te veroveren. Deze gedachte wordt thans
met name gesteund door de Maoïsten. Weet u waarom ik juist
de woorden van Marx en Lenin heb aangehaald? Leonid
Brezhnev weidt in zijn redevoeringen hier eveneens over uit.
Wij streven vrede na. We bewapenen ons in reactie op de westerse bewapeningscampagnes, maar naarmate wij in de SovjetUnie sterker worden, betekent dit een grotere garantie voor
vrede in Europa. Het mag tegenstrijdig klinken, maar omdat
wij geen oorlog willen of zullen uitlokken, zullen de heren
Franz Strauss en zijn reactionaire aanhangers eerst zeer goed
moeten nadenken voor zij het zwaard tegen ons opnemen. Een
tweede factor die een rol zal spelen bij de toekomst van Europa, zijn de steeds sterkere democratische tendensen in landen
als Portugal, Griekenland en Italië. Wij constateren ook een
verlinksing in de rijen van sociaal-democratische partijen in andere Europese landen. Het regime van Franco is al een Europees anachronisme geworden. Als communist zie ik de toe22
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komst van West-Europa als socialistisch. Ik ga niet raden wanneer dit zal gebeuren.”
Genia en ik vliegen vervolgens van Kiev naar Jerevan in Armenië.
Ik ben in gedachten bij Nikolai, die al op 16-jarige leeftijd met
twee vrienden een brief naar de Voice of America schreef, met
de vraag hoe hij zou kunnen emigreren. Hij schreef driemaal
en kreeg driemaal geen antwoord. Zijn oudste broer was dronken en vocht met een politieman. Hij kreeg er vier jaar voor.
Daarna voor iets anders twee jaar, en nu zit hij opnieuw in de
bak. Nikolai wil een Amerikaans meisje trouwen om weg te
komen want hij weet dat hij nu op eieren loopt omdat hij reeds
eenmaal met de politie in aanraking kwam. Een maand na zijn
21ste verjaardag kan hij zonder toestemming van zijn ouders
huwen.
Over Andrei Sakharov zei hij het volgende: „He must be a
narrow-minded man. The government gave him important and
interesting work to do. Now, suddenly, at the age of 70 years,
he announces: ‘I am a revolutionary.’ That man is stupid. He
knows absolutely nothing about the life of the soviet people.
When he was working in the laboratories of the Government
he never thought about us, nor did he need to think about us.
Nu heeft hij niets meer te doen en houdt hij zich opeens met
zulke dingen bezig.”
„Ambassadeur Romanov zegt dat de grootste industrie in de
USSR de bureaucratie is,” had ik gezegd.
Nikolai: „Een typisch KGB-antwoord. Dat zeggen ze altijd. Een
communist zal nooit veranderen, net zomin als een anticommunist ooit zal veranderen. Brezhnev zal nooit veranderen.
Denk je dat Sakharov wel verandert? Waarom veranderde hij
van mening? Omdat hij mesjoche is.” Hij vervolgde: „What
we read now about Chili and how the fascists behave there,
makes us very afraid. Because our prisons and camps for political prisoners are already run by Nazi methods. Life is terrible
here.”
Op een ander ogenblik liet hij weer een positief geluid horen.
„Many things are well taken care of in our country, the universities, the hospitals, and the cost of bread or flats. Also the relations between the peoples of the USSR are good.”
„What do you mean?” had ik gevraagd.
„Look at you and me. I am afraid in this country. I want to
leave. We meet and come from different social systems, and still
we are friends.” Dan vraagt hij het verschil tussen a.m. en p.m.
uit te leggen. Wanneer hij een toeriste naait, doet hij dat het
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liefste in zijn eigen bed. Eens nam hij een Amerikaanse vrouw
van 39 mee naar huis. Ze hadden een nummer gemaakt. Zijn
vader kwam thuis en de vrouw zat nog naakt in een stoel. Later
zei „pappie” tegen hem: „Ik dacht altijd dat je goed bij je hoofd
was, maar nu weet ik dat dit niet waar is, want die vrouw was
erg lelijk.”
Nikolai: „Weet je wat ons probleem is Willem, onze samenleving is niet meer zoals Lenin het heeft bedoeld. Alles komt
neer op wie je kent of wat je connecties zijn. Mag de baas in je
bedrijf je graag, of ken je hem persoonlijk, dan zal je carrière
maken, anders kan je er naar fluiten.” Ik zei dat zijn woorden
me aan Alexander in Leningrad deden denken en dat ik steeds
beter begreep waarom de USSR in een natie van strebers en
slijmjurken was veranderd.
Ik liet Nikolai foto’s van Peter en Casper zien. We spraken, zoals ik met Tage had gedaan, over elkaars gevoelens. Ik ging een
stapje verder en zei dat ik vond dat hij mooie ogen had. Nikolai: „Toen ik je op straat in Kiev de eerste keer zag, vond ik je
meteen een mooie man. Jij hebt ook erg mooie ogen. Als je
een vrouw was zou ik met je trouwen en eeuwig bij je blijven.
Als we elkaar later in Amerika weer ontmoeten slapen we samen met een vrouw.” Ik antwoordde: „While you screw that
girl I will make love to you.” Daarop volgde mijn verhaal over
Thermos en wat zich zoal in het westen op dit gebied afspeelde. Hij leek gefascineerd als iemand die voor de eerste maal
Disneyland bezoekt. Ik dacht aan Valéry’s opmerking in Leningrad, die had gezegd: „Misschien is wat jij doet slimmer dan
rechtstreeks naar dissidenten als Sakharov te gaan, want met de
wijze waarop jij opereert, toon je aan dat er overal in het land
dissidenten zijn onder de mensen.”
Vervolgens bleek Nikolai een ingenieus plan te hebben uitgedacht. Hij was bereid zijn plaats in de sovjetsamenleving door
een buitenlandse agent van de CIA, of welke andere inlichtingendienst ook, te laten innemen. Hij kon dan op de papieren
van die spion het land uit en de man in kwestie zou in Kiev
kunnen wonen op Nikolai’s identiteitspapieren. Ze zouden
slechts de foto’s behoeven te verwisselen en Nikolai zou het
land voor altijd kunnen verlaten. Ik wilde zijn dagdroom niet
te veel verstoren, maar het leek me meer een plannetje voor de
gebroeders Grimm.
Toen Nikolai en ik in Kiev, na een samenzijn van drie uur in
het restaurant, terug naar het hotel wandelden, namen we een
omweg om langer samen te zijn. Het was een schitterende
avond en de maan scheen. Ik zei: „Als we nu eens in plaats van
24
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Jerevan, Armenië
Droomde over mam en huilde in mijn slaap.
De zon schijnt volop en de lucht is blauw. De sfeer is hier
oriëntaals. Ik zei tegen Genia: „Ik ga dissidentjes zoeken.”
12 Voorzover ik weet is het er nooit van gekomen. Jammer. Ik zou er veel voor over
hebben uit te zoeken hoe het hem is vergaan.
13 Ben in 1992 nog bevriend met Molchanov.
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hier in Zuid-Frankrijk langs de zee liepen.” Ik had hem mee
naar mijn kamer willen nemen, maar het was gewoon te gevaarlijk voor hem, vooral vanwege de Cerberus (controlejuffrouw bij de lift op mijn etage). Ik drukte hem een aantal
keren op het hart voorzichtig te zijn. „Je weet zelf niet wat je
boven je hoofd hangt. Je mag zelf wel voorzichtig zijn”, antwoordde Nikolai. Ik keek hem na toen hij wegwandelde.
Vreemd. Je laat iets van jezelf bij zo’n jongen achter.
Het bracht me op gedachten over mijn ouders en hun meer
dan 45-jarig huwelijk. Ik leef, vergeleken bij hen, als een alleycat. Nikolai verzamelde foto’s van alle vrouwen die hij tot dusverre in zijn vingers had gehad, inbegrepen de Amerikaanse
van 39 jaar. Ik vroeg hem of zelfs dàt niet gevaarlijk was en
dacht: ik moet een foto van die jongen maken.12 We vliegen
over de Kaukasus. De bergen zijn dik besneeuwd.
Lees een knipsel in de Herald Tribune dat men van Griekse zijde
een actie wil ondernemen om Luns te wippen als secretaris-generaal van de NAVO omdat hij in 1974 bij de Turkse invasie van
Cyprus geweigerd had te voldoen aan een Grieks verzoek om
de NAVO-raad in spoedzitting bijeen te roepen. Verder heeft
Luns op eigen houtje tegen de Amerikanen gezegd dat Griekenland geen bezwaar had wanneer de VS het wapenembargo
tegen Turkije zouden opheffen. De Grieken zeggen dat Luns
hen hierover niet heeft geraadpleegd. Het zal best waar zijn.
Ons kent ons. Wat onbegrijpelijk blijft, is dat Luns onschendbaar lijkt.
We vliegen boven Armenië. De Ararat ligt prachtig in de sneeuw
bij avondschemer en volle maan. De berg ligt in Turkije en zou
de legendarische landingsplaats zijn geweest van Noach met
zijn ark.
Volodja Molchanov schijnt tegen tolk Genia te hebben gezegd:
„Willem is meer dan een kameraad, je merkt niet dat hij 50 jaar
is.”13
We werden in Jerevan afgehaald door een aardig APN-ventje,
Oleg Arakelian (25).
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„We hebben bij ons een gezegde,” antwoordde zij, „dat varkentjes altijd viezigheid zoeken.”
„Goud wordt ook tussen de modder van het rivierwater gevonden. Ik wil ook met gewone mensen spreken,” zei ik.
Ik wandelde gisteravond in de stad. Ik liep naar een plein met
een fontein, waar veel mensen rond hingen, zoals bij de Dam
in Amsterdam. Vrijwel meteen liep ik tegen een paar donkerbruine Armeense ogen aan van een jongetje in een leren jasje,
duidelijk helemaal nicht, misschien zelfs iets te veel van het goede. Hij papte vrijwel meteen aan en stelde voor te gaan wandelen. Hij sprak redelijk Engels. „You like a boy-girl?” vroeg hij
zonder veel omhaal, „my name is John.” Nu zijn boy-girls precies het laatste wat ik zoek. We liepen naar het hotel. Hij vroeg
om een souvenir, het liefst Amerikaanse zeep. Hij had al Franse
zeep, Poolse zeep, maar nog geen Yankee zeep. Ik zei dat ik de
zeep die ik bij me had nodig had gezien het niveau van de hotelbadkamers in de USSR. Of ik dan misschien aftershave of iets
anders had. Ik gaf hem een munt met JFK van 50 cent. Daar zou
hij zeep mee gaan kopen.
We eindigden tenslotte in mijn kamer en hadden toch seks. Hij
vroeg me wat hij kon doen om groter te worden. Hij vond
zichzelf te klein. Hij verlangde ook naar langer haar en een ander gezicht. Zijn favorieten waren Italiaanse jongens. Ik vroeg
of hij ze al in zijn vingers had gehad. Nee, maar hij had plaatjes
in tijdschriften gezien. Had ik pornografische foto’s bij me? Hij
wilde weg uit de Sovjet-Unie, maar hoe? Hij haatte de Russen: „Ik ben Armeniër!”
Toen ik Genia vanmorgen over de ontmoeting met John vertelde (met weglating van de seks) zei ze: „U zuigt alles uit uw
duim.”
Om 11.00 uur bezochten we een museum waar oeroude geschriften werden bewaard. Er waren ook palimpsesten, perkamentrollen waar meer dan eens op werd geschreven. Dit interesseerde me omdat mijn vader indertijd een lamp met
ultraviolette stralen ontwierp om wat eerder geschreven werd
te helpen ontcijferen.
In de middag bezochten we het conservatorium van Jerevan.
Ik werd ontvangen door de conrector Michael Khatchaturian.
Voor het eerst hing er eens geen Lenin. Boven zijn hoofd hing
een schilderij van Mozart.
Ik vroeg: „Wat me opvalt is dat u niet Lenin in uw werkkamer
hebt aangebracht, maar diens grootvader.” De witz werd niet
gewaardeerd. Genia was razend. De conrector vervolgde onverstoord dat Mozart over Beethoven had gezegd: „Hier speelt
26
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Het gaat niet zoals ik wil. Ik heb na twee weken reizen niet
voldoende materiaal, althans dat bruikbaar is voor het huidige
project. Ik denk dat de voornaamste barrière tussen hen in de
socialistische landen en ons in het westen, het hemelsbrede verschil aan input in breinen is. Iedereen spreekt over het verschil
in GNP of exportdollars. Het werkelijke verschil is de mentale
onderontwikkeldheid van dit gebied. Generatie na generatie
zitten ze voor algemeen vertier naar Les Sylphides te kijken,
vergapen zich te pletter aan socialistisch realisme en de hersenen krijgen slechts de eenheidsworst te verwerken die de CPSU
hen voorhoudt. Techniek en wetenschap hebben sprongen
voorwaarts gemaakt, zeker, maar de meeste breinen zijn op het
niveau van de gemiddelde taigabewoner blijven steken. Niemand weet iets van psychologie of geesteswetenschappen af.
Ze springen met de inhoud van hun hoofd om alsof het irrelevant zou zijn wat voor „voer” men de neuronen zou dienen te
verschaffen. Een directeur van een Kunstacademie bazelt maar
wat in de ruimte, wanneer een dergelijk onderwerp ter sprake
komt. De man heeft geen blaße Ahnung waar je over spreekt.
De factor „denkprocessen” – ook bij collega’s van APN of madame Genia (mijn steun en toeverlaat) – kommt nicht im Frage.
27
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een genie.” Dit naar aanleiding van een beeld van Beethoven
op zijn schrijftafel. Alle leraren in Jerevan waren in Moskou of
Leningrad opgeleid. Er zijn 634 studenten op het conservatorium en 400 jongeren volgen schriftelijk onderwijs.
„Kan je via een schriftelijke cursus piano leren spelen?” vroeg ik.
„Dit zijn meestal studenten, die zelf reeds op plaatselijke muziekscholen lessen geven. Zij studeren verder en komen hier
maar eenmaal per week en eens per jaar een maand.” Er zijn
twee pianofaculteiten, een met 23 pedagogen en leraren, de
andere met 21. Ik ontmoette later een vioolprofessor, Ahram
Shamshian. Hij vertelde dat het conservatorium over 32 vioolinstrumenten beschikte die aan de leerlingen beschikbaar werden gesteld. Vervolgens werd ik voorgesteld aan de decaan van
de pianofaculteit, professor George Sarajev. Een meisje speelde
op een in Estland vervaardigde vleugel een etude van Chopin.
In een andere zaal speelde een jongen een etude van Rachmaninov onder leiding van zijn professor Vladimir Sarkisjan. Ik
zat naar hem te luisteren en dacht warempel: ik zou alsnog zelf
naar een conservatorium willen gaan. Een andere leerlinge
speelde de Etudes Symphoniques van Schumann. Uiterst plezierige en verrassende middag.
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Ze begrijpen dus ook in de verste verte niet wat ik aan belangrijk materiaal zou willen opdoen.
Bijvoorbeeld, mijnheer Leonid Brezhnev. Welke vooropleiding heeft die man gehad? Het enige waar hij prima in is, is om
te proberen als eerste de bovenste trede van de partijladder te
halen? Hoe gecultiveerd is die kerel? Wat weten we van hem
af? Heeft ooit iemand wel eens met hem, met de partij-ideoloog Mikhail Suslov of met Yuri Andropov (KGB) over geesteswetenschappen gesproken? Quo vadis USSR? Hoe denken ze
ooit het ideaal van een nieuwe marxistische mens te kunnen
benaderen, zonder de essentie van hun eigen breinen te hebben leren kennen of begrijpen? Een circusaapje kan ook leren
op te zitten en pootjes te geven. „Vader Lenin” is als concept in
hun hoofden geramd, te beginnen in het kleuterschooltje op de
kolchoz dat ik in de Oekraïne bezocht. Maar hoe van rode jabroers en strebers werkelijk toegewijde en overtuigde communisten te maken, waardoor inderdaad een nieuwe marxistische
mens zou verrijzen, dat hebben ze volgens mij de afgelopen
vijftig jaar nog niet weten te bereiken.
Een communiste in de klasse van de robotdame die me begeleidt, is een typisch zogenaamd geslaagd portret van wat de
CPSU via hersenspoeling heeft weten te realiseren. Zij lijdt aan
een zelfde soort fanatisme als de nazi’s: de partij heeft gelijk, de
partij is de nieuwe god. Alleen wij hebben gelijk, de rest
dwaalt. Alleen wij denken aan het algemeen belang. Alleen wij
weten wat goed voor ze is. Ik kan me die vergelijking van Henk
Broekhuis alias Karel van het Reve tussen communisten en
nazi’s wel voorstellen, alleen het onrechtvaardige hierin blijft
dat de sovjets twintig miljoen mensen verloren bij het bestrijden van de nazi’s.
Communisme is de gigantische operatie om honderden miljoenen mensen tot andere gedachten te brengen, terwijl het
materiaal zelf, de breinen waar ze mee moeten werken, onbekend is gebleven. Zonder in te gaan op de psyche en het psychische leven van de mens onder het communisme zal noch dit
politieke systeem, noch de nieuwe marxistische mens, ooit,
kunnen worden verwezenlijkt. Ze zullen falen, al was het maar
omdat ze er niet in zijn geslaagd een werkelijk nieuwe mens in
het leven te roepen. Generaal Suharjo Padmodiwirjo had volkomen gelijk, toen hij me eigenlijk op dit spoor zette.14
14 Mede om die reden heb ik vanaf het begin van de regeringsperiode Mikhail Gorbachev gezegd en geschreven dat hij zou falen ook omdat hier een leider was, die over
„nieuw-denken” begint te babbelen zonder in de verste verte te begrijpen wat denken was.
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15 Dat was ongeveer het allerergste wat je tegen een Russin, een oud-partizaan, kon
zeggen.
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Vanmorgen zouden we een kathedraal bezoeken. Aanvankelijk
had ik behoefte aan een korte pauze in de maalstroom van onophoudelijke activiteit. Ik stond eigenlijk wat apart en alleen
het va-et-vient van kerkbezoekers te bestuderen, toen een oude
Peugeot vol mensen voor de trappen van de kathedraal stilhield. Tot mijn onuitsprekelijke verbazing kwam uit de kofferruimte een levensgroot, in doodsangst blèrend schaap tevoorschijn. Men besteeg de trappen en … het dier werd ter plekke
de strot afgesneden en gevild. Ongeveer tezelfdertijd arriveerde
een man met een schitterende haan met de allermooiste veren,
die omgekeerd aan zijn poten de kerk in werd gedragen. Die
zal wel op het altaar zelf in een plas bloed zijn geëindigd. En
alsof het niet genoeg was, kwam er uit de kofferruimte van een
ander voertuig een prachtig bruin schaap dat eenzelfde lot was
beschoren.
Ik zei tegen Genia: „We gaan onmiddellijk weg.”
„En de kerk dan?” vroeg zij onbewogen, want ze scheen alles
heel gewoon te vinden.
„Dit is geen kerk, dit is een abattoir. Ik voel me niet in de
15
USSR, maar in het hart van Afrika.” Het toonde andermaal
aan, dat vijftig jaar van de rode kansel prediken dat godsdienst
opium voor het volk was, althans in Armenië geen kuit had geschoten. Hier wordt fris en vrolijk animisme bedreven.
Vervolgens stond een bezoek aan een ander landbouwbedrijf
op het programma waar, als grote bijzonderheid, we door een
echte Armeense boerenfamilie thuis zouden worden ontvangen. Tegen 11.00 uur stond ik in een kilometers groot veld met
tomaten, waarvan het merendeel lag te rotten. Er gingen kennelijk duizenden en duizenden tomaten verloren. De nog grasgroene exemplaren werden er tussenuit gehaald „voor de conservenindustrie” werd gezegd. Ik vroeg waarom ze deze planten
niet op stokken zetten voor het behoud van de vruchten. Dit
was een plant die niet op stokken kon worden gezet. Lulkoek.
Ze zijn er te lui voor. Zover als het oog reikte was het een grote puinhoop. Het merendeel van de tomaten gaat onherroepelijk verloren. Men heeft geprobeerd scholieren in te zetten om
„de oogst” binnen te halen. Maar die werkten zo onnauwkeurig dat de schade nog groter werd. Nu zijn er militairen bezig,
die de nog eetbare exemplaren verzamelen om in flessen te
doen „zoals in Nederland de zuurkool,” vulde Genia aan.
De kolchoz heette Himnakar, het dorp erbij Nishui Sheva. Er
staan 372 huizen waar 2.000 mensen wonen die 388 hectare
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bouwgrond bewerken, 125 hectare druiven en 57 hectare fruitbomen. Voorzitter Ruben Kazapetian was zo vriendelijk me te
woord te staan. Ik dacht: Dit is het rund onder wiens leiding
de boel in de soep draait. Hij praatte een uur lang over 50 hectare tarwe, 27 hectare maïs, 42 hectare haver, 37 hectare watermeloenen, 100 hectare gras voor koeien en 37 hectare meloenen. Hij had een ouderwets Russisch telraampje om getallen
nader uit te rekenen. De kolchoz heeft een raad, bestaande uit
negen leden, die een beslissende stem heeft. Ze werken natuurlijk samen met het Ministerie van Landbouw, wat kennelijk
een rem op elan en werkelijk ontplooien van de landbouw was.
Het geklets van de man was even saai als alles in dit land. Op de
8.000 kippen, die vrij rondlopen, zijn 10 procent hanen, min
een, die vanmorgen op het altaar in Jerevan terechtkwam. Ik
vroeg hem welke de sociale problemen op de kolchoz waren.
„Ik bedoel niet dat een bepaalde haan aan de haal zou gaan met
zijn geliefde kip,” zei ik.
Kazapetian: „Nee, alle kippen en hanen zijn lief met elkaar.”
„Net als in de communistische samenleving.”
Kazapetian: „Ja, want als dit niet zo was zouden de mensen elkaar opvreten.”
We hebben nog wat over geraniumolie gesproken en vertrokken naar het boerengezin. Bij aankomst was ik net op tijd om
toe te zien dat een kip werd geslacht die we spoedig opgediend
zouden krijgen. Er waren drie meisjes en een jongen. Ze bewoonden met de grootmoeder een prettig ruim huis. Oma was
82 jaar. Zij was de moeder van de boer. „Het is tijd naar de hemel te gaan,” zei ze, „maar ik leef nog.” Ik vroeg of zij nog naar
de kerk ging, maar er was geen kerk op de kolchoz. Gisteren was
zij naar een heilige plaats negen kilometer verderop geweest. Ik
wilde weg, maar dat stond zij niet toe. „U zou mijn zoon kunnen zijn. U moet gehoorzamen. U moet eerst iets met ons
eten.” Oleg van APN voegde hier aan toe dat de mensen pas aan
tafel werkelijk op gang komen en gaan praten onder het eten en
drinken. Met uitzondering van oma vond ik het hele gezelschap
waardeloos. Ik wilde onveranderd weg. Ze wilden me tien grote appels meegeven, ik nam er vier aan. „U hebt een hele grote
fout gemaakt,” aldus Genia, „U hebt deze mensen diep beledigd door niet bij ze aan tafel te willen zitten.”
„Het is allemaal maar een kwestie van mind, Genia. Ik vraag
vreemden nooit thuis aan tafel, maar neem ze mee naar een
restaurant. Ik vind het zonde van de tijd om naar onzinpraat tijdens een maaltijd met glazen wodka, die ik niet drink, te moeten luisteren.”
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De kerk van het klooster was stampvol met duizenden luidruchtige mensen, die in en uit liepen en honderden kaarsen
brandden. Huilende kinderen, biddende vrouwen, een chaotisch geheel. Ik voelde een paar ogen op me gericht. Een lange
jongen, in een sweater, met een schoudertas keek doordringend
naar me. Al gauw merkte ik dat hij echt keek en ons achterop
kwam. Ik zon op een methode in contact met hem te komen.
Toen we de kerk verlieten, deed ik of Genia en Oleg lucht waren, liep recht op hem af en vroeg: „Are you German?”
„No, I am Soviet.”
Ik was verbaasd. Ik probeerde in hotel ANI een afspraak met
hem te maken.
„But the police is there,” zei hij.
„I am a guest of the state, so don’t worry.” We maakten een afspraak om 19.00 uur in the hal. Het zal me benieuwen.
Tijdens de lunch sloeg Genia door. „U zoekt mensen in de
nacht. U bent hier gekomen met de bedoeling onze vijanden
te zoeken.”
„U zou uzelf eens op de band moeten horen,” antwoordde ik.
„Gaat u gang.”
„Dat zou ik wel willen maar mijn apparatuur is onklaar gemaakt en nu werk ik alleen nog met jullie apparaten.” Toen ze
later was afgekoeld heb ik een paar punten verduidelijkt betreffende mijn indrukken. „Er zal nooit een nieuwe marxistische mens in uw land komen, mevrouw Genia. Kijk maar naar
Leonid Brezhnev en zijn buitenmodel buitenlandse sleeën.
31
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We stopten vervolgens bij een kloosterkerk uit het jaar 301,
Relief of the Brothers Smbad and Gorigé.
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Onze koningin rijdt in een Ford. Dat is ware eenvoud. Jullie
doen absoluut niets aan de psyche van de Russische mens. Het
communisme is ten dode opgeschreven, gelooft u mij maar.”
Later kwam uit een binnenplaats van een gebouw bij het hotel
een vrouw met een maltezer. Ik ging op mijn hurken zitten en
hij kwam precies als Keke kwispelstaartend op me af. Het lijkt
nog altijd onwezenlijk dat ik mam nooit meer kaarten en brieven van mijn reizen zal zenden, zoals vroeger.
Er is in het Sovjetinstituut voor Marxisme-Leninisme een tekst
van Lenin uit 1920 gevonden waarin hij handelsbetrekkingen
tussen kapitalistische en socialistische landen verwelkomde. De
tekst is met 487 andere documenten vrijgegeven in deel 38 van
de werken van Lenin.16
De New York Herald Tribune citeert in een hoofdartikel Georgii
Arbatov als voornaamste Amerikanoloog van het Kremlin. Arbatov zou in Izvestia hebben geschreven, geïrriteerd te zijn over
Amerikaanse druk om de bepalingen van Helsinki op de sovjetsamenleving toegepast te krijgen. De Tribune zegt dat Arbatov meldde dat „Watergate-related offenses as wiretapping,
government invasions of privacy and the like are unknown in
the Soviet Utopia.”
„Ach”, zegt de Tribune „wat Richard Nixon probeerde te doen
via een inbraak in Watergate om zijn politieke tegenstanders te
bespioneren, dat resultaat boeken ze in de Sovjet-Unie met een
eenvoudig telefoontje.” Aardig gezegd, maar de twee systemen
zijn niet te vergelijken; je hebt hier maar één partij. Arbatov
durft wel.17
De jongen die ik bij het klooster ontmoette vond het blijkbaar
toch te riskant me te ontmoeten.
Schreef een lieve brief aan Peter.
20 oktober

Om 07.00 uur ’s ochtends zijn de straten in dit arbeidersparadijs
nog uitgestorven. Moet je in de VS komen. Hoe hebben André
Gide en Jef Last hier vroeger rondgereisd? Hoe kunnen zij aanvankelijk dit regime positief hebben benaderd? Ik doe mijn uiterste best positieve kanten te zien en die zijn er zeker. Bovendien: ze zijn niet meer weg te denken, dus het is zaak hoe dan
ook een modus vivendi te vinden. Daarvoor is eerste elementaire kennis van de realiteiten noodzakelijk. Daar ben ik dus mee
bezig.
Wanneer je ’s ochtends de radio aandraait, begint het al met
16 Reuters, 8 augustus 1975.
17 New York Herald Tribune, 15 september 1975.
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Leonid Brezhnev, wat de CPSU allemaal heeft gedaan en andere
propaganda, die ook voor deze mensen niet te verteren is. Velen worden kotsmisselijk van het communistische gezeik. Zoals
Alexander in Leningrad het zei: „Lies! Lies! Lies!” Deze vorm
van hersenspoeling lijkt me bovendien oerstom en in strijd met
alle grondbeginselen van hoe tot mensen door te dringen. Het
restaurant opent om 09.00 uur voor het ontbijt.
Genia begint mij als een bedreiging te zien. Oleg, van APN hier
in Jerevan, zal me langzamerhand haten. Ze waren vanmorgen
weer te laat, dus alles liep in de soep. Wanneer ik ze zeg dat het
communisme zal mislukken, vatten ze dit buitengewoon vijandig op. Er wordt door de fameuze CPSU, die alles in dit land
zo prima regelt, absoluut niets ondernomen to combat human nature. Ze verdommen het zich te verdiepen in wat Skinner
noemde positive re-inforcement, waar zijn duifjes in Harvard hem
zulke mooie voorbeelden van lieten zien. Wie vindt hier het
suikerklontje uit waarmee je sovjets werkelijk zou kunnen laten werken? Genia antwoordde: „Ik weet wat wij nu al hebben, ik weet wat wij nog zullen krijgen, dat is voor mij genoeg.” Ze wil gewoon niet luisteren.
Ik las een brochure over het Warschau Pact, die Vladimir
Kouznetsov me gaf. Leeg geklets. „The alliance of the working
class of all countries will ultimately kill war (…). The national
ruler will everywhere be the same – labour! (…).” Er klopt allemaal geen moer van. It is not only clumsy propaganda, het is hetene-oor-in-het-andere-oor-uitgezwam.
Toch werd vanmorgen iets nuttigs geregeld. Ik ontmoette de
decaan van de journalistieke faculteit in Jerevan, Hazootjan Felikian. Er studeren 12.000 studenten verdeeld over twaalf faculteiten. Er zijn 120 journalistiekstudenten. De studieduur is
vijf jaar. Er wordt precies opgegeven welke vakken ze krijgen,
waaronder de geschiedenis van de CPSU, de geschiedenis van de
communistische arbeiderspers, marxistisch-leninistische filosofie, sovjetrecht, logica, marxistisch-leninistische ethiek en esthetica, politieke economie, wetenschappelijk communisme,
sociologie van de pers enzovoorts. In het vierde studiejaar krijgen ze een uur psychologie in de week. Er is een leerstoel Psychologie in Jerevan maar geen faculteit Psychologie. Ook een
andere docent, professor Armen Akopian, voegt zich bij ons.
„De nieuwe marxistische mens is niet alleen een kwestie voor
psychologen,” aldus de docenten. „Psychologen zijn hier belast met de theorie der opvoeding. Voor het aanzwengelen van
de communistische mens heeft men de samenleving in haar geheel nodig. Men richt zich met betrekking tot dit doel op
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scholen, op collectieven, op de mensen in de straat en het zou
onjuist zijn die taak alleen aan psychologen over te laten.”
„Wat is volgens u de taak der psychologie?” vraag ik.
„Psychologie is het leervak dat de psyche en het karakter van
de mens bestudeert; men onderzoekt de betrekkingen tussen
de mens, de natuur en de maatschappij.”
„Maar om een andere, nieuwe mens te krijgen zal men diens
denken en diens waarden effectief moeten beïnvloeden. Hiervoor is kennis van de mens en de psyche nodig.”
„Inderdaad,” reageerde de docent.
„Maar op 255 miljoen mensen in de USSR zijn slechts 4.000
psychologen, dus specialisten die een poging doen de menselijke natuur – wensen, hoop, angsten, verlangens, beperkingen,
intelligentie, noem maar op – te doorgronden, zijn er bijna
niet. Want pas wanneer men daar iets van begrijpt, kan men
een begin maken met bijsturen in de richting van een nieuwe
marxistische mens.”
Docent: „Inderdaad.”
„De directeur van de kolchoz die ik gisteren bezocht, had geen
notie van wat psychologie was.”
Docent: „We moeten natuurlijk niet twee processen door elkaar halen. Je hebt enerzijds psychologie als zuivere wetenschap, waarbij naar menselijke functies en het brein wordt gekeken en anderzijds zijn er veel mensen in de samenleving die
weliswaar geen diepere kennis van psychologie hebben, maar
die ruimschoots steunen op praktische levenservaring. Zij hebben van voorgaande generaties morele eigenschappen en waarden meegekregen. Zij oefenen invloed op nieuwe generaties
uit. Die voorzitter van de kolchoz kent geen zuivere psychologie, maar hij kan over meer praktische ervaring beschikken dan
iemand die psychologie heeft gestudeerd. Maar in beginsel ben
ik het eens met u, dat we meer aandacht aan psychologie moeten besteden.”
’s Middag arriveren we bij het Sevanmeer, een van de mooiste
en grootste meren ter wereld. Aanvankelijk hadden de sovjetautoriteiten besloten om het water van het meer voor irrigatieprojecten in de omgeving te gebruiken. Na een aantal jaren
bleek echter de ecologie van de omgeving totaal verstoord te
zijn. Er werd besloten het meer in haar oorspronkelijke staat te
herstellen. Peter Osnos schreef in de Herald Tribune,18 dat hiervoor een tunnel van 45 kilometer werd gegraven om water van
de rivier Arpa terug in het Sevanmeer te brengen.
Ik ontmoette de directeur van het project, Anatoly Smolei, in
18 New York Herald Tribune, 29 september 1975.
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diens ijskoude werkkamer. Het meer ligt op een hoogte van
1.916 meter en heeft een oppervlakte van 1.756 vierkante meter. De gemiddelde diepte is 27 meter maar op sommige plaatsen 83 meter. Reeds 40 procent van het water was voor irrigatiedoeleinden gebruikt.
Het bezoek eindigde om 14.15 uur. Omdat we sinds het ontbijt van 08.45 uur niets hadden gehad, stelde ik voor een sandwich en een kop koffie te gebruiken. Meteen bonje. De auto
was elders nodig in Jerevan. We moesten meteen terug. Voor
de zoveelste maal zei ik: „Wanneer u iemand uitnodigt en u
geeft iedere keer zulke antwoorden, dan denkt de gast op den
duur in Afrika op reis te zijn.”
„Namens ons allemaal wordt u bedankt,” zei Genia. Ik zal proberen deze trip zo goed en zo kwaad als het gaat, geduldig uit
te zitten.
Om 16.30 uur was een gesprek gearrangeerd met jonge mensen
in het Pionierspaleis. Een meisje vroeg zich af: „Hoe zal de jeugd
in ons land in het jaar tweeduizend zich hebben ontwikkeld?”
Een ander meisje: „De bestudering van de menselijke ziel ligt in
onze leer besloten.” Zij vond dat mensen die klaagden over geld
dat aan Hanoi werd uitgegeven, zich niet meer herinnerden dat
niemand het Russische volk had geholpen om aan de macht te
komen en een nieuw leven op te bouwen. „Waarom zouden wij
anderen niet helpen hetzelfde te bereiken?”
Toen ik naar voren bracht dat de Amerikanen en geallieerden
de USSR tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden geholpen
met Land Lease bijvoorbeeld, werd gezegd: „Wanneer ze echte
bondgenoten van ons waren geweest zouden zij in 1941 een
tweede front tegen Hitler hebben geopend. Zij hebben tot
1944 gewacht tot wij de nazi’s hier hadden verslagen. Ze zijn
pas aan het einde van de oorlog met hun invasie gekomen om
nog een stuk van Duitsland voor zichzelf te hebben.”
Ik vroeg of zij dachten dat de Verklaring van Helsinki de tegenstellingen tussen Oost en West zou overbruggen. „Dat zal
nooit gebeuren,” werd gezegd. „Wij zullen nooit als het Westen denken, dus eenzelfde benadering van het leven is uitgesloten. We zullen coëxistentie tussen verschillende standpunten
moeten scheppen.” Een meisje zei: „Uw land mag dan nu rijk
zijn, maar wij hebben het grootste potentieel van alle landen
ter wereld. Bovendien bestaat in de rijke landen veel armoede,
een armoede die wij niet kennen. Hier krijgen alle mensen een
gelijke behandeling. De partij doet alles voor de mensen. Er zal
nooit een andere partij komen want onze partij bewijst het
juiste te doen voor ons land en het volk.”
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Op een gegeven moment ging Genia staan en, terwijl ik met
die Pioniertjes in gesprek was, gaf ze een improvisatie weg over
hoe slecht het met de pensioenen in Nederland gesteld was en
meer van dergelijk geklets, wat ik verder niet kon controleren.
Ik brak de ontmoeting vol walging af. Zij nam een aantal van
hen mee om verder te kunnen praten: fanatici onder elkaar. Ik
was trouwens nogal verbaasd over het fanatisme van sommige
jongeren, die dus allemaal communisten in spe waren. De verhouding was, denk ik, 70 procent meisjes en 30 procent jongens. De meesten waren jongeren, die de journalistiek in wilden
gaan. Sommige meisjes spraken met een ongekend superioriteitsgevoel en waren kennelijk volledig gehersenspoeld. Alles
keerde zich tegen mij, bij mijn pogingen andere gedachten te
planten, inbegrepen mijn darling tolk die, hoe meer zij merkt
dat mijn aversie ten opzichte van dit communistische systeem
groter wordt, hoe valser ze wordt. Ze kan bijvoorbeeld veelbetekenende en meesmuilende smoelen trekken, wanneer zij
een vraag, waar zij het volstrekt mee oneens is, zogenaamd vertaalt. En ik houd toch al compleet rekening met de instelling
van het „rode publiek” waar ik me onder bevind.
Een jongen filmde de bijeenkomst. Een meisje dat verklaarde
dat Nederland nu misschien rijk was, maar dat Rusland veel rijker was en dat het communisme zou overwinnen, gaf ik lik op
stuk. Ik antwoordde dat ze onzin kletste en niet wist waar zij
het over had. Wat ik in het Pionierspaleis heb gezien was een
vorm van Hitlerjugend in de achteruit. Ik heb zelfs tegen het
kind gezegd: „Je klinkt als Joseph Goebbels.” Zij hield verder
haar mond, maar de ogen van madame Genia kregen een
vreemde uitdrukking. Met de grootste moeite kon ik van haar
gedaan krijgen, dat zij vertaalde dat de geallieerde bombardementen op de Duitse industrie een belangrijke bijdrage hadden
geleverd tot de nazinederlaag aan het oostfront. Maar ik realiseerde me in het hol van de leeuw terecht te zijn gekomen,
met als grootste nadeel dat ik de taal niet beheerste. Trouwens
ongeveer vijf van de vijftig aanwezige kinderen voerden voornamelijk het woord. Toen Genia wilde bewijzen dat zeker niet
alle kinderen Komsomolsken waren en dit met handopsteken
wilde aantonen, gingen alle armen de lucht in. „Dat is toevallig,” zegt ze dan. Wat moet ik met dit mens?
Eens per jaar maakten zij een krant. Ik kreeg een gesigneerd
exemplaar.19
Na deze ervaring besloot ik de avond te gebruiken om weer
19 Zie bijlage 1.
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even naar de beschaving terug te keren en een pianorecital bij
te gaan wonen.20 Op weg er naartoe liep ik tegen een groepje
jongelui aan, dat de straat was overgestoken, kennelijk om een
praatje te maken. „Behoort u tot het Engelse team?” vroeg een
jongen, want er schijnt morgen een wedstrijd tegen een voetbalploeg uit Groot-Brittannië te worden gespeeld. Hij moest
natuurlijk ergens beginnen. Hij was student aan een polytechnisch instituut. Hij was groot en lang en heette Varos Ackopian, maar werd Bob genoemd.
Ik zei dat ik bezig was een boekje te schrijven en daarbij veel te
veel communisten ontmoette. We maakten een afspraak na afloop van het pianorecital.
Ik trof het groepje als afgesproken na het concert. Art Hatitian,
een radio-elektronicastudent sprak het beste Engels, maar Bob
had een zalige smoel, afgekloven nagels, een goeie bek, was
een donkerblonde beer, die kennelijk regelmatig op de sportacademie vertoefde. Een van hen studeerde voor tandarts en
Karen (zie het fotokatern) was onlangs gedemobiliseerd uit het
sovjetleger in de DDR. Hij was degene voor wie ik een stil, onverklaarbaar gevoel kreeg. Hij werkte op het plaatselijke GOSPLAN. De vijfde jongen studeerde voor ingenieur in de melkindustrie.
We wandelden eerst door een aantal straten naar een jeugdcafé,
maar er waren geen tafeltjes beschikbaar. We zouden naar het
huis van een vriendin gaan. Bob stelde echter voor om naar
zijn flat te gaan en wilde eerst zijn ouders bellen. In drie telefooncellen werkte het apparaat niet, maar de vierde deed het
en we sprongen in twee taxi’s. Bob woonde in een modern gebouw op de elfde verdieping. Hij stelde me voor aan pa en ma,
die zich vrijwel meteen in hun slaapkamer terugtrokken. De
meeste mensen hier liggen om 22.00 uur onder de wol.
De zitkamer was ruim en op televisie was een ijshockeywedstrijd tussen een legerteam en Dynamo Moskou aan de gang.
We schoven in een kring bij elkaar. Vrijwel unaniem werd het
reisverbod als een van de hinderlijkste beperkingen in hun leven gezien. Bobs grootmoeder woonde nabij New York, maar
hij kon niet weg. Een minuut later wees hij met trots op het
feit dat in Jerevan een ondergrondse in aanbouw was.
Ik probeerde van alles om erachter te komen waar ze stonden.
„Er zijn een aantal nadelen aan het communisme verbonden,
maar ik ken eigenlijk geen mensen die echt tegen het marxisme
zijn,” vertelde Art. Ik wist dat hij op zijn hoede was ondanks alles.
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„Maar jullie zijn toch geen partijleden?”
„Nee, maar we zijn Komsomolsken.”
„Allemaal?” Maar daar kreeg ik verder geen antwoord op.
„Waarom zou er alleen gewerkt moeten worden aan coëxistentie between staten en niet tussen mensen,” vroeg ik verder.
„I cannot answer your question,” zei een van hen, „dat is ons systeem.”
Art vervolgde: „Zeker, sommige aspecten van onze samenleving
zijn niet goed, maar we hebben allemaal werk. Hoe is dat bij jullie?” Dan wordt er doorgevraagd over wie het werkloosheidsprobleem in het westen financiert. Zij wilden details horen.
Daarop werd een draagbare radio te voorschijn gehaald. Er
moest naar het nieuws van de Voice of America worden geluisterd. „Er zijn ook uitzendingen in het Armeens vanuit de VS en
Engeland,” zeiden ze. Ze hadden een uitgave van BBC-programma’s in een soort Readers Digest-formaat. „Waar haal je die
vandaan?” vroeg ik.
„In the bookshops,” zei hij maar werd prompt door de anderen
tegengesproken.
Ik gooide een ander visje uit. Ik vertelde de groep dat Nikolai
in Kiev me had gezegd nooit zijn mening te hebben durven
geven gedurende zijn gehele diensttijd in het leger, laat staan
dat hij anticommunist was. Niemand reageerde. Wie zwijgt
stemt toe. Toch viel me op hoe goed ze internationaal op de
hoogte zijn. Bob trok een fles wodka open. Er werd gedronken
op toekomstige betrekkingen tussen Amerika en de SovjetUnie. „I believe in it” zei hij. Art wilde zich er niet over uitspreken. De jongen die in de melkindustrie werkte zei er niet
in te geloven. „Waarom zouden ze niet samengaan?” aldus
Bob. „Samen zouden zij de belangrijkste macht in de wereld
kunnen vormen.” „En samen tackle China,” zei een ander.
„Waarom China?” vroeg ik en hield me van den domme.
„Well, the Chinese are terrible: there are 800 million of them.”
„No, one billion,” zei een ander. „Het zou een koud kunstje
voor de USSR zijn China van de aardbodem te vegen met jullie
atoomwapens,” zei ik.
„They too, have rockets,” was het antwoord.
„Ja, maar een staalproductie kleiner dan Groot-Britannië,” vervolgde ik om te hengelen.
„We could destroy them with laser beams,” zei Karen.
„Indien Amerika en jullie partners zouden worden, zal eerst
jullie systeem moeten veranderen en dat zal ook wel gebeuren,” zei ik.
Bob: „I believe, it will not happen now, but in the future.”
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De ochtendgloed was als van goud. Het is prachtig weer. Ik
droomde van mam en tante Jetty, die lief waren. Bij het ontwaken droomde ik als journalist een rede van prins Claus in
Dallas bij te wonen. Later wilde ik naar huis in de sneeuw en
gaf een dame een arm om te voorkomen dat zij uitgleed. Vervolgens was er een gladde, bruine tekkel met zes of zeven jongen. Zij liepen midden op de snelweg. Wanhopig probeerde ik
het verkeer tegen te houden. Auto’s gingen rakelings langs me
heen. Een hondje was al half overreden. Ik gaf het op en werd
wakker. Gisteren zag ik verschillende doodgereden dieren
langs de weg. Tweemaal een grote hond. Komt een droom uit
zo’n ervaring voort?
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„It will never, never change,” zei de ingenieur van de melkfabriek.
„Wanneer er geen toenemende vrijheid in jullie land zal komen,” vervolgde ik, „zal er ook nooit werkelijke samenwerking
tussen Moskou en Washington mogelijk zijn. Dan gaan we verder met leven onder de druk van een vrede, die door de wapenwedloop wordt afgedwongen. Jullie land zal veranderen, het is
al bezig te veranderen. Kijk maar, ik ben hier nu bij jullie.”
„You are the first man from abroad, we speak with like this. It
is very important for us,” antwoordde Art.
„Jullie zijn eigenlijk precies als wij,” vervolgde ik. „Met Bob
voel ik me misschien het meest verbonden in wat hij zegt en
denkt. Of onze levensfilosofie nu communistisch of kapitalistisch is, vergeet nooit dat we in de grond van de zaak allemaal
animals zijn.”
Ze wilden me een souvenir van Armenië en van onze ontmoeting geven. „Give me a small piece of your heads and hearts,”
zei ik. Maar on second thought herinnerde ik me een artikel over
hoe graag ik een broekriem van het sovjetleger zou willen hebben met de koperen gesp met hamer en sikkel. Karen, de zojuist uit de DDR teruggekeerde soldaat, beloofde er morgen een
voor me te zullen meebrengen. Dit zei me des te meer, want
hij trok bij mij eigenlijk, ook door zijn teruggetrokken houding, de meeste aandacht. Morgen zou ik op de universiteit een
klas studenten in de journalistiek ontmoeten. Ik nodigde ze allemaal uit. Ze komen graag, maar ze zeiden mij voor het gebouw te willen ontmoeten om samen met mij naar binnen te
gaan. Ze brachten me gezamenlijk weg tot de hoek van de
straat van het hotel. Ze wilden er liever niet dichterbij komen,
omdat hotels wespennesten van politie, KGB en spionnen zijn.
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Ik ontmoette een dertigtal studenten, meest meisjes. Karen had
een auto van GOSPLAN versierd. Ze kwamen me ophalen. Hij
gaf me zijn riem, die hij in de DDR had gedragen.21 Het was
prettig dat ze erbij waren. Ik sneed als eerste de vraag aan waarom jongeren geen buitenlandse gasten in de buurt van hotels
willen ontmoeten. Dit had niets met angst te maken, maar je
wist maar nooit wat een bezoekende journalist later in zijn
krant zou schrijven dat repercussies voor de achterblijvers zou
kunnen hebben.
Een jongen, die kennelijk ook militiaman was, verduidelijkte
dat hotels dikwijls centra van illegaliteit waren, alwaar men
clandestien valuta verhandelde, soms zelfs drugs, of waar voor
geld seks werd bedreven.
Een andere student, Sacha, had een vriend meegenomen, de
kinderarts dr. Waagen Demuzian. „Ik wil helpen om een gezonde omgeving voor kinderen te scheppen,” vertelde hij. „Ik
bestudeer milieuvervuiling en het effect daarvan op kinderen.”
Hij wijdde uit over giftige stoffen in de atmosfeer en aanverwante zaken. Ik vroeg hem of hij Barry Commoner22 had gelezen. Nooit van gehoord. Hij kende wel bronnen afkomstig uit
Japan maar het verschil met de Sovjet-Unie was dat de staat
zich hiermee bezighield. Hij had zelf geen kinderen maar kinderzorg was zijn hele leven.
„Hoe verwerken kinderen tradities, waar men hen misschien
over vertelt, zoals de offerande in de kerk?” vroeg ik hem.
Demuzian: „Geen probleem. Onze kinderen kijken naar een
kerk als naar een oudheidkundig museum. Zij bezien de architectuur, de iconen en luisteren naar oude kerkmuziek. Zij
waarderen deze nog uit een oogpunt van esthetiek.”
Ik vertelde kotsmisselijk te zijn geworden van het slachten van
schapen op de treden van de kathedraal, bijgewoond door ouders en kinderen die naar de kerk gingen.
„U moet de historische achtergronden bestuderen,” aldus professor Demuzian. „Zelfs met de komst van het christendom, is
de gewoonte van het offeren van dieren blijven voortbestaan.
De invloed van deze gewoonte was te sterk. Maar onze kinderen kijken ernaar en zoeken naar de inhoud ervan.”
„Waarom ze niet gewoon duidelijk maken dat dit een primitiviteit van Bosjesmannen is?”
„Wij voeden onze kinderen vrij op. Wij zeggen nooit wat
goed of slecht is. Het is hun eigen zaak om te oordelen.”
21 Ik vond het een heel kostbaar cadeau.
22 Zie ook On Growth, Volume I, Putnam & Sons, New York, 1974.
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Ik dacht: man, hoe krijg je de onzin door je keel? Je zou eens
naar de vertalingen en interpretaties van madame moeten luisteren.
Demuzian vervolgde: „Dat offeren van dieren brengt verder
geen schade toe aan de mensen. Kinderen kijken ernaar als naar
een picknick. Oorlog voeren, zoals in de Tweede Wereldoorlog, is een heel andere zaak. Kinderen van nu moeten worden
opgevoed met het besef dat we alles moeten doen om een
nieuwe oorlog te voorkomen. Bij iedere fase van de opvoeding
zullen we de rol van vrede in de wereld verder moeten verduidelijken en uitdiepen.”
Opnieuw vroeg ik ook in deze kring hoe het met het communistische experiment van een nieuwe marxistische mens was
gesteld.
„Het is geen experiment”, werd gezegd. „We zijn al vijftig jaar
met het scheppen van een nieuwe marxistische mens bezig. Er
valt niet over te praten alsof je voor het eerst een nieuw medicijn
op een mens beproeft. We moeten hierbij spreken over een geheel nieuw sociaal proces, dat totstandkwam uit een aantal fasen
van de menselijke beschaving. De conclusies die Marx en Lenin
trokken zijn niet te vergelijken met cybernetica en de uitkomst
van computerberekeningen. Zij hebben zorgvuldig alles afgewogen en daarna hun analyses getrokken. Het was het resultaat van
onderzoekingen, verspreid over een groot aantal jaren.”
„Hoe stuur je kinderen in de richting van die nieuwe communistische mens? Voorlopig staren zij zich, als alle kinderen overal ter wereld, blind op bijvoorbeeld blue jeans.”
Demuzian: „We moeten de kinderen alles vertellen, vooral
over wat goed is.” Hij sprak zichzelf nu lijnrecht tegen. Hij zag
in de toekomst een toename van zenuwziekten onder de mensen. Er zou een conflict ontstaan tussen de biologische en de
sociale mogelijkheden, die het menszijn bood.
We waren twee uur bij elkaar. Wat me opviel was dat zowel de
professor van de faculteit der journalistiek, als enkele aanwezige
docenten geen enkele keer hun mond opendeden. Vrijwel de
hele discussie ging tussen enkele studenten, Sacha, de door
hem meegebrachte kinderarts dr. Demuzian en mij. Het leek
me vrijwel zeker dat dit een regeling achter de schermen van
mevrouw Makarova (Genia) en APN is geweest. Walgelijk eigenlijk. Ze blijft alles strijk en zet verpesten en in haar ogen
voor het vaderland alles zo goed mogelijk „regelen”. Ik nam
afscheid van mijn vijf Armeense vrienden, wat ik een beetje
pijnlijk vond, want ik had liever de rest van de dag met hen opgetrokken dan mijn APN-programma vervolgen.
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Er was een jongen die mij, nadat ik had gezegd dat de kennis
van de mens in het atoomtijdperk van levensbelang was, in de
rede viel en zei: „Maar Lenin heeft alle antwoorden op die
vraag gegeven. De nieuwe mens zal zich in lijn met de nieuwe
maatschappij ontwikkelen.”
„Dat dacht je maar. Toen Lenin leefde en zijn gedachten opschreef wist hij echt niet dat het marxismeleninisme een wagentje op de maan zou laten rijden, laat staan dat we zoveel
ontdekkingen zouden doen over hersens en computers.”
Die jongen liet er gewoon op volgen: „Het heeft geen zin om
met u hierover te spreken, want u kent het werk van Lenin
niet.” Later wenste hij me nog een goede reis, met een ondertoon van lazer maar spoedig op. „U spreekt over de ontwikkeling van de psychologie in een kapitalistische maatschappij,
maar bij ons gaat het heel anders. Alles zal hier op den duur
heel anders zijn.” Een andere jongen vroeg: „Bent u gekomen
om ons van iets te overtuigen?”
„Nee,” antwoordde ik, „maar wat me interesseert is hoe men
in dit land denkt die nieuwe communistische mens te scheppen, of in het leven te roepen. Ik geloof namelijk dat zonder
oneindig meer aandacht aan de psyche, de neurofysiologie en
het behaviorisme te besteden, er nooit iets van terecht zal komen. En wat ik er tot dusverre op deze reis van heb gezien, na
vijftig jaar marxismeleninisme, vind ik niet bepaald bemoedigend.”
Er werd dan vervolgens gewoon van onderwerp veranderd. De
volgende vraag was: „Kan bij u iedereen studeren?”
„Ja, in principe wel, maar zij, die een beurs van de overheid
krijgen moeten deze, als zij eenmaal werken, terugbetalen.”
Ben na de lunch in de zon aantekeningen gaan zitten uitwerken.23
Om 15.00 uur waren we terug op het conservatorium, want
APN en Genia hadden inmiddels ontdekt, dat wanneer men mij
in muzikale sferen bracht, dit het snelste mijn humeur deed opklaren. Ik ontmoette de pianolerares, Rian Zolotova, en Ruben Sakisian, een lid van de plaatselijke unie van componisten.
Irina speelde pianominiaturen van Armeense melodieën door
Ruben gecomponeerd. Het deed aan Arnold Schönberg denken. Mooi.
Het is een prachtige avond. Vleermuizen cirkelen in de lucht.
We vliegen via Tasjkent notabene, waar ik niet naartoe mocht,
naar Alma Ata. Hoe zou het met Peter zijn? Wat is hij aan het
23 De lunch moest ik echter overslaan en pas om 17.00 uur at ik voor het eerst die dag.
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24 Evenals vandaag, 3 maart 1992 in Johannesburg wanneer ik dit opschrijf. Onlangs
heb ik nog bij Tage in Leiden gedineerd.
25 Gouverneur-generaal.
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doen? Denk eens in dat we ooit een levenspact zouden aangaan? En Tage? Ik zie zijn ogen voor me.24
Op het vliegveld zat ik me te vervelen, toen een jongen de VIPlounge binnenkwam, in jeans met heupzakken, vest en shirt,
kennelijk een Arabier, zeer aantrekkelijk. Zijn naam was Azizi
Sarkis, een Maroniet uit het noordelijke, het christelijke, deel
van Libanon. Hij had van de sovjetambassade in Beiroet een
beurs gekregen om filosofie in Moskou te gaan studeren en was
zaterdag in Jerevan binnengevlogen, maar had niet op zijn visum (in het Russisch) kunnen zien, dat dit reeds was verlopen.
Hij had in september binnen moeten komen; hij werd niet
toegelaten. Hij had drie dagen voor 26 dollar per nacht in een
hotel gezeten, vrijwel niets te eten gehad door gebrek aan geld.
Hij had de grootst mogelijke taalproblemen. De douanebeambten hadden Moskou gebeld. Het antwoord was njet geweest.
De jongen was zichtbaar in paniek. Ik maakte de fout niet onmiddellijk madame erbij te roepen.
Pas vlak voordat we zelf moesten vliegen, vertelde ik haar wat
er aan de hand was. Zij liet per portofoon security opdraven.
Het was Genia op haar best. Ze stak een fel en ik denk uiterst
effectief toespraakje af, waar ook Aeroflot-personeel omheen
dromde. Ze stopte tien roebel in mijn hand om aan Azizi te geven. Zij deed moeite om het plaatselijke APN-kantoor te bellen, maar het nummer was in gesprek. Ik omhelsde Azizi, toen
wij naar ons vliegtuig moesten. We wisselden adressen uit. Hij
wist niet hoe hij het had. Genia ging zelfs zover de plaatselijke
autoriteiten te dreigen dat zij in Moskou navraag zou doen of
de jongen was doorgereisd naar de hoofdstad. Een Aeroflotstewardess zei tegen haar: „U mag hem geen geld geven.”
„Ik wil wel eens zien wie mij dit verbiedt,” zei Genia en tegen
mij: „Een of andere domkop bij de douane heeft een ernstige
fout gemaakt. Ik heb ze gezegd dat u journalist bent.” Azizi
wuifde me na. „I will never forget you,” zei hij. Ik aarzelde om
hem tien dollar te geven. Ik had het zonder meer moeten
doen.
We maakten rond middernacht een tussenlanding in Tasjkent.
Nu heb ik toch op die plek gelopen, terwijl mij geen vergunning werd verleend de stad te bezoeken, waar mijn moeders
moeder en haar man Ilya graaf Poslavsky voor de Russische revolutie hadden gewoond in het plaatselijke paleis, het Witte
Huis. Overgrootvader Poslavsky was de goubernator 25 voor de
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Tsaar voor Russisch Azië. Had er heel wat voor gegeven een
kijkje in de stad te kunnen nemen. We werden begeleid door
een Aziatische Intourist guide en naar een afgegrendeld VIP-gedeelte van de luchthaven gebracht. Alles was dicht. Ik verdomde het me de wet te laten voorschrijven want elders was de
luchthaven nog in vol bedrijf. Ik klom over een hekje en Genia
moest omlopen, maar we kwamen tenslotte in een coffeeshop
waar warme koffie (nota bene met melk) en een soort crêpes gevuld met vlees waren te krijgen. Trouwens, er was van alles,
gebraden kippen, flessen champagne, eigenlijk de best uitgeruste coffeeshop die ik tot dusverre in de USSR had gezien. Genia
was zenuwachtig dat we iets hadden gedaan wat eigenlijk niet
mocht. De gids draaide om ons heen met een smoel als een
oorwurm. Ik zag buiten aan de architectuur van de gebouwen
dat we in Azië waren. De bomen waren groen. Er waren
mooie vijvers. De temperatuur was om het vriespunt.
22 oktober 1975

Alma Ata, Kazachstan
Vanmorgen om 05.30 uur lokale tijd, plofte ik doodmoe in bed.
We werden vannacht nota bene om 03.00 uur door een dame
van de lokale APN bij de vliegtuigtrap bij vier graden onder nul
verwelkomd. Alma Ata bleek een gloednieuwe airterminal te
hebben. In Tasjkent was een gebouw in aanbouw. We zijn hier
dicht bij de grens met China. Het is aan de mensen te zien. Er
liggen grillige, woeste en besneeuwde bergen rondom de stad.
Om 11.00 uur zijn we op een middelbare school met 687 leerlingen, die landbouwonderricht krijgen. Omdat het kinderen
van nomaden zijn worden ze in hun eigen talen onderwezen.
We spreken met wat kinderen en een lerares.
Om 12.00 uur zijn we in een hospitaal voor veteranen uit de
oorlog. De instelling heeft 550 bedden. Er zijn 360 patiënten
die zich niet meer kunnen bewegen. Het ziekenhuis beschikt
over 120 artsen en 260 verpleegsters.
„Wat wordt er aan de geestelijke verzorging gedaan?” vroeg ik
de plaatsvervangend arts-directeur.
„Wat bedoelt u hiermee?”
„Die mensen zijn kennelijk niet alleen lichamelijk ziek.”
„Neen, maar we hebben een bibliotheek, cinema, sportzaal,
zwembad en artsen spreken regelmatig met de patiënten.”
„Hoe hanteert men de geestelijke problemen?”
Hij keek puzzled; niet over nagedacht.
„We hebben hier geen priesters, als u dat soms bedoelt. Of wilt
u weten of we werktherapie organiseren?”
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Om 09.00 uur een bezoek aan het Instituut voor Filosofie en
Recht. Aanwezig waren de directeur Gabaichan Abdildin en
de docenten Murat Baimachanov, Marat Sugikov, Victor Glumin en professor Vusja Chernjak. De spelling van namen verschilt aanzienlijk als Genia Makarova ze voor me opschrijft of
als de geïnterviewden het zelf doen.
Na een inleiding waarin hij zegt verheugd te zijn dat een buitenlandse journalist belangstelling voor zijn instituut toont,
26 Dit gesprek was een puinhoop en uit de verwarde aantekeningen is niets te maken.
27 Ook dit bezoek heeft me met weinig steekhoudend materiaal achtergelaten.
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„Een mens die verlamd is heeft immers ook nog een geest?”
Tot mijn niet geringe verbazing herhaalde deze arts dat er een
bibliotheek, cinema, zwembad en sportzaal was. Ik vroeg dus:
„Wat bedoelt u met gesprekken met artsen?”
„Alle medische problemen van onze patiënten worden in gesprekken met artsen, de chef de clinique of de directeur opgelost.
En zijn er sociale problemen, dan mengt het ministerie zich in
de kwestie. Om u een voorbeeld te geven: soms is het wagentje van een invalide versleten en dan komt het ministerie eraan
te pas om dit probleem op te lossen. Of liever, het ministerie
van Volksgezondheid neemt de beslissing en het ministerie van
Sociale Zaken voert de beslissing uit.”
„En wat als een patiënt psychotherapie behoort te krijgen?”
„We hebben vijf neuropsychologen in dit ziekenhuis en vanzelfsprekend worden zij dan geraadpleegd.”
Genia, de tolk, begint zich met de vraagstelling als gewoonlijk
te bemoeien. Ik begrijp uit de woordenwisseling dat zij over
psychiaters is begonnen. Er is bovendien een psychiater aan dit
ziekenhuis verbonden, blijkt nu.
Uit het hele gesprek bleek klip en klaar dat de mind van de oorlogsinvaliden er in het boekje van de heren artsen verder niet
aan te pas komt. Een treurige zaak. „Wanneer iemand geestelijk gestoord zou zijn,” is de conclusie die men mij probeert
aan te smeren, „dan gaat zo iemand naar een daarvoor uitgeruste inrichting.” We vertrekken.
Bij APN ontmoetten we twee jonge journalisten uit Moskou,
Nikolai Larin en Nikolai Skalon, die om praktijkervaring op te
doen naar Alma Ata kwamen. Het gesprek kwam absoluut niet
van de grond. Ik begin Genia er steeds meer van te verdenken
dat zij bezig was een spaak in het wiel te steken.26
Om 16.30 uur zijn we in de Kazag-filmstudios.27 ’s Avond een
bezoek aan de Kazakhstaanse opera.
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geeft de directeur een overzicht van de verschillende studierichtingen die eindigen met het vak „Bestudering van de mens
als persoon”. Hier onderbrak ik hem en vroeg me hardop af of
men daarbij de wezenstrekken van die persoon naar eerlijkheid
analyseerde.
Onmiddellijk werd de discussie levendiger. De directeur zei
over deze opmerking met stomheid te zijn geslagen. Er gold
een algemene ethische categorie voor alle mensen. „Ik heb nog
nooit nagedacht over wat u stelt. Ik lieg nooit,” aldus de directeur.
Een ander viel in: „Bij de bestudering van de mens moet men
de objectieve feiten bestuderen.”
De directeur: „De dialoog tussen de biologie (Genia vertaalde
natuurkunde) en de geschiedenis is zeer belangrijk.” Ik vroeg
of dit ook in de kunst gold en kreeg het ontstellende antwoord:
„Bij ons zal de kunst één waarheid van het leven weerspiegelen.”
„Heren, wat me deze reis vooral opvalt is dat ik word doodgegooid met het woordje waarheid, terwijl, voor mij althans, dit
woord zoals het hier wordt gebruikt, geen inhoud heeft.”
Antwoord: „Ik dacht niet dat we over filosofie zouden spreken, maar we hebben geen bezwaar hierop in te gaan. Door de
eeuwen heen heeft het mensdom waarheid en eerlijkheid als
norm voor het menselijke gedrag gevestigd.”
„Misschien. En ik weet dat uw belangrijkste krant Pravda28
heet, maar ik vrees dat in dit geval dit woord me aan een holle
slogan doet denken.”
„Mijnheer, wanneer wij de inhoud van de categorie waarheid
zouden missen, zouden wij onze menselijke vorm in ons gedrag aan inhoud ontberen.”29
„Laat ik het anders vragen: bent u van mening dat iedereen in
de Sovjet-Unie aan het woord ‘waarheid’ dezelfde inhoud
geeft?”
Directeur: „Zeker wanneer het om de weerspiegeling van feiten gaat.”
„Nee, wat ik vroeg was: hecht iedere burger in dit land dezelfde waarde aan waarheid, zoals u die nu omschrijft?”
Antwoord: „Wij trachten bij de opvoeding het besef voor
waarheid als weerspiegeling van de feiten mee te geven aan
onze jonge mensen. Wanneer iemand over zijn werk spreekt,
zal hij dus alle aspecten van zijn bezigheden moeten behande28 Betekent „waarheid”.
29 De lezer gelieve steeds er rekening mee te houden dat ik met een nerveuze tolk
werkte.
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len. Het gaat om de concrete werkelijkheid. Wij voeden op,
opdat de werkelijkheid onder ogen wordt gezien en als zodanig
wordt verwerkt. Doet men dit niet, dan valt er niet te helpen
en ontstaan misverstanden.”
Directeur: „Omdat wij een grote en diverse bevolking vormen
in de USSR, is de opvoeding in het algemeen op eerlijkheid gericht. Wat niet wegneemt dat bij ieder mens afzonderlijk, individualiteit en cultuur meespelen. Ieder mens voegt eigen ‘kleuren’ toe.”
„En alles overheersend is dan ook nog uw communistische opvatting ten aanzien van historisch-optimisme.”
Directeur: „De meest vooraanstaande klasse is bij ons het proletariaat. Deze klasse is bezig iets nieuws op te bouwen en doet
dit in vaste overtuiging met inderdaad in gedachten de methode van historisch-optimisme.”
Een ander: „Ons optimisme in onze filosofie is gestoeld op
onze gedachten en dromen, die reeds eeuwenlang onder ons
volk leven.”
„Mijn indruk was dat er eeuwenlang sterke religieuze gevoelens onder uw volk leefden.”
Antwoord: „Religie is dogma. Religie wordt door niets bevestigd. Men wordt slechts gevraagd om te geloven.”
„En op welke dromen hebt u gewezen?”
Antwoord: „Onze welvaart, onze morele tevredenheid met
ons werk, onze mogelijkheden met scheppende arbeid bezig te
zijn bij het bouwen van een nieuwe samenleving. We scheppen interessant werk voor onze kinderen. Onze kennis wordt
naar nieuwe hoogten opgevoerd en de intelligentie verder ontwikkeld. We hebben immers eeuwenlang gedroomd over een
nieuwe harmonische mens. Uit dit alles vloeit ons optimisme
voort.”
Directeur: „Eeuwenlang werden onze arbeiders onderdrukt.
Onze hele gedachtenwereld concentreert zich op de bevrijding
van de werkende massa. Dat bepaalt de ethiek van onze filosofie en brengt ons tot optimisme.”
Ik steek een kleine redevoering af over eerlijkheid en objectiviteit en wat voor de een waar is voor de ander een andere betekenis heeft. Hoe Nikita Khrushchev al verkondigde dat de VN
door drie secretarissen-generaal diende te worden gerund, omdat één man niet objectief genoeg kon zijn. Ook omdat we
weinig of niets van de geest en de hersenen weten, heeft spreken over waarheid weinig zin, laat staan er een politieke filosofie omheen te ontwikkelen.
Directeur: „Ethiek is een product van de menselijke geschie-
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denis. Tot dusverre bespraken we eerlijkheid in algemene zin.
Marx had hier een uitgesproken mening over. Eerlijkheid heeft
een klassefactor die goed van kwaad weet te onderscheiden.”
„Wat heeft dit in hemelsnaam met klasseverschillen te maken?”
Directeur: „Kijk naar Gerald Ford en Nelson Rockefeller.”
„Ik zou eerlijkheid echt niet verbonden willen zien met iemands bankrekening.”
Directeur: „Gerald Ford kan zijn gezin alles geven wat hun
hartje begeert. Hij beschouwt dit als goed en normaal. Maar er
is ook het standpunt van de Amerikaanse werklozen, die geen
geld hebben en die zelfs aan hun minimale wensen niet kunnen voldoen. Dit is een oneerlijk situatie. Want de werkloze en
de arme hebben ook hun hele leven gewerkt en geploeterd om
er te komen. Voor de klasse waar Ford toebehoort, is dit goed
en normaal, maar voor de massa is het dit niet. Hier ziet men,
hoe de begrippen goed en kwaad verschillende invullingen
krijgen.”
Hij vervolgde: „We hebben dus een algemeen menselijke benadering van eerlijkheid. We zien een klassenbenadering van
eerlijkheid en verder is er een individuele benadering.”
„Prima. Daar wilde ik u hebben. Want nu komt het erop aan
wat we met ons brein doen.”
Antwoord: „Marx stelde dat de inhoud van de gedachten van
de mens, verwoord werd in het gedrag van de massa.”
Een ander: „Het gedrag van mensen is nauw verbonden met
menselijke wetten. Het illustreert de andere zijde van de wil en
innerlijke wensen. Er ontstaat een samensmelting.”
Omdat ik uiteindelijk bij de nieuwe marxistische mens terecht
wilde komen weidde ik over input en output van het brein uit
en de werking van de drie pond protoplasma in ons hoofd. Op
dat moment verliet de directeur de kamer. De anderen bleven
moedig zitten.
Antwoord: „U roert hier zeer ingewikkelde problemen aan. In
onze historische benadering zijn wij het niet eens met C.G.
Jung. Wij zien de hersens als een orgaan van onze gedachten.
Het komt er nu op aan: zijn die gedachten progressief, reactionair of liberaal. Dat zal afhangen van een macro- of een micromilieu. Het hangt verder af van de tradities bij gedachtevorming. Die zijn immers verschillend?”
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„Ziet u,” vertelde ik hen,
„wanneer de ziel (en de natuur van de mens) uit een
aantal lagen bestaat, bijvoorbeeld vijf, dan zullen Napoleon, Hitler of Stalin – of
Marx en Lenin als denkers en
theoretici van het communisme – misschien tot laag
nummer twee of drie kunnen
doordringen. Maar om een
totale verandering van ‘de
mens’ in gedrag en gedachtegang te bewerkstelligen, zoals
in het geval van een nieuwe
marxistische mens, zal men tot de diepste en vijfde laag moeten
doordringen. Zelfs Mao lukte het niet van mensen totale robots te maken.”
Antwoord: „Wij spreken te breed over het geestelijke leven
van de bevolking. Misschien zeg ik het te onnauwkeurig, maar
volgens mij is de formatie van het zelfbewustzijn bij de massa
niet te verklaren. Wij zoeken ook antwoord op deze vragen.
Welke klassen spelen een belangrijke rol bij de vorming van dit
nieuwe bewustzijn? Hoe voltrekt zich een wisselwerking van
progressieve tendensen? Bij ons speelt de arbeidende klasse een
belangrijke rol, omdat zij materiële waarden schept.”
Een ander: „U en wij benaderen de psyche verschillend. Dat
verschil in inzicht heeft te maken met een verschil in begrip
over de mens zelf. Uit uw woorden leid ik af dat u de mens ziet
als een geïsoleerd persoon, die niet met zijn omgeving is verbonden. Voor u wordt het gedrag van de mens uitsluitend bepaald door het individuele bewustzijn. Wij zien mensen niet als
geïsoleerd van de samenleving. De mens is een sociaal dier dat
nauw betrokken is bij het milieu, bij concrete levensomstandigheden, bij collectieven, daarom ….”
„Ik denk dat uw benadering en die van de CPSU en alles wat er
in dit land aan verbetering en vooruitgang wordt nagestreefd,
niet meer dan twee, of hoogstens drie lagen van de ziel bereikt.
Dat wil zeggen: zolang men niet tot de diepte van het wezen
doordringt, zal het nastreven van fundamentele nieuwe benaderingen van elkaar, de samenleving of de wereld achterwege
blijven.”
Antwoord: „Marx is een gewone zaak voor ons. U begint te
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spreken over C.G. Jung. Voor ons is het wetenschappelijk begrip dat Marx voor deze zaken had, voldoende. En Marx’ inzichten worden in de praktijk bevestigd.”
„Is dit werkelijk zo? Toen Marx zijn ideeën neerpende, moesten Freud, Jung, Adler en alle anderen hun ontdekkingen over
het brein nog beginnen. Ik betwijfel of Marx wist wat dieptepsychologie was, dus hoe tot de vijfde laag van de ziel door te
dringen opdat het een wezenlijk verschil zou gaan uitmaken.”
Antwoord: „Het is een historische, scheppende werkzaamheid
dat het zelfbewustzijn van de massa zich ontwikkelt. De massa is
de voornaamste schepper van materiële en geestelijke waarden.”
„Geloof er geen pest van. Napoleon, Hitler en Stalin hebben
ongekende hersenspoelingmethoden toegepast om de massa
mee te krijgen in de meest absurde avonturen. In uw benadering van een nieuwe marxistische mens zult u veel en veel dieper moeten gaan, wilt u ooit in dit ideaal slagen.”
„Wij willen onderstrepen dat we in ons gesprek met u hebben
herhaald wat Marx zei en ons heeft geleerd. Er zijn sedertdien
nieuwe systemen en benaderingen op onze wetenschappelijke
instituten uitgewerkt. Daar bent u nog niet geweest. Daar zijn
wij ook niet mee bekend. Wat wordt er niet allemaal op het
gebied van cybernetica onderzocht en bereikt?”
Om 11.00 uur zaten we bij de eerste secretaris van de Unie van
Schrijvers van Kazakstan, Anuar Alimganov. Toen ik zijn visitekaartje later kreeg, bleek hij Alimzhanov te heten.
Hij viel vrijwel meteen in huis met de Vijfde Conferentie van
Afro-Aziatische schrijvers die van 4 tot 9 september 1973 in
Alma Ata was gehouden. Hij leek verbaasd dat ik er niet van
op de hoogte was. Zeventig landen namen eraan deel.
Ik vroeg Alimzhanov of hij Djawoto kende van het secretariaat
van Afro-Aziatische schrijvers in Peking. Opnieuw een agressief antwoord: „Als Djawoto in zijn eigen land woonde en zou
spreken namens de schrijvers van Indonesië, zou ik zeggen ‘Ik
ken hem.’ Onder deze omstandigheden kàn ik hem niet erkennen.” Ik antwoordde dat Djawoto het slachtoffer was van een
fascistische coup in zijn land en dat hij eigenlijk niet wist waar
hij over sprak. Gooide het maar over een andere boeg en begon over het belang van de Slotakte van Helsinki.
Twee andere schrijvers, Murat Auezov en Kairat Yumagaliev
voegden zich bij ons. Er kwam niet veel uit.
Ons volgende bezoek gold enkele docenten van het Kazakhstaanse pedagogische instituut voor vrouwen. We ontmoetten
de conrector, de chef van de leerstoel voor natuurkunde, een
docente biologie, een professor voor de taal van Kazakstan en
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een lid van de KOMSOMOL vakbond. Er werd een cursus van
vijf jaar gegeven aan 3.000 studenten. Er waren 28 leerstoelen.
Na wat heen en weer gepraat kwam ik met de onvermijdelijke
vraag of men dacht dat men de mens zo ingrijpend zou kunnen veranderen als het ideaal van het communisme was.
„Bent u van mening dat het programmeren van de samenleving niet haalbaar zou zijn?” vroeg de biologe.
„Je hoeft slechts in de Sovjet-Unie rond te kijken en te luisteren naar wat er wordt gezegd,” antwoordde ik.
Biologe: „Bij ons heeft het bewustzijn van de mensen grote veranderingen ondergaan bij de verschuivingen die van het verleden tot heden toe plaats hebben gehad in de samenleving. Ik
ben er dan ook heel diep van overtuigd,” vervolgde zij, „dat de
mens, de homo sapiens, zich in de communistische samenleving zowel in geestelijke als lichamelijke zin buitengewoon
harmonieus heeft ontwikkeld. Ieder mens heeft nu kennis van
internationale zaken en is in brede zin veel beter op de hoogte
van de cultuur van het mensdom in het algemeen.”
„We krijgen hier meisjes, die veelal afkomstig zijn uit de dorpen en de bergen in Kazachstan,” aldus een andere docent.
„Wanneer zij hier hebben gestudeerd en naar hun gebied teruggaan om les te geven, dan gaan zij als een zeer ontwikkeld
mens terug.”
„Ja,” zei een ander, „dan zijn zij zowel uiterlijk als innerlijk als
mens veranderd.”
„Oké. Ze zullen veel geleerd hebben en de kennis van die kinderen is onvergelijkbaar en misschien zelfs allround. Maar in
hoeverre denkt u erin te zijn geslaagd de basis van het denken,
de wortel der natuur, van deze kinderen te hebben beïnvloed?”
„Dat is geen concrete vraag. Wat u wilt weten, is vreemd voor
mij.”
Ander: „Bedoelt u dat het natuurlijk waarnemen van de omgeving, van de wereld via de opvoeding veranderd zou moeten
zijn?”
„Als men een nieuwe marxistische mens nastreeft, die niet terugvalt in fouten en wensen van de maatschappij die de communisten hebben afgezworen, dan zal er in de bovenkamer van
communisten meer moeten gebeuren dan kennisnemen van
biologie.”
Antwoord: „Ik ben biologe, geen sociologe.”
„Daarom zou u juist moeten begrijpen hoe gecompliceerd de
taak is, een nieuw denkend en handelend wezen in de maatschappij neer te zetten, dat volgens communistische idealen
zou opereren.”
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Antwoord: „Iedere samenleving heeft domme en intelligente
mensen. Net zoals alle vijf vingers van de hand van elkaar verschillen, zo verschillen mensen van elkaar. Sommigen zijn talentvol, anderen niet. Kijk naar Japan, dat u zojuist noemde. Japan is een hoog ontwikkeld, kapitalistisch land. Daar gaat het
om het recht van de sterkste.”
„Wilt u zeggen dat dit hier niet geldt?”
„Marx stelt dat alle rassen en volkeren dezelfde mogelijkheden
hebben. Zoals de situatie nu is, zijn er volkeren die in cultureel
en economisch opzicht achter zijn geraakt bij andere volkeren,
zoals de USSR en Japan.”
„Is het niet zo dat mensen in Japan en de Sovjet-Unie feitelijk
nog steeds hetzelfde reageren op wat zich in het dagelijkse leven afspeelt, ondanks meer dan een halve eeuw Marx?”
„We halen de andere landen steeds meer in en op sommige terreinen hebben we hen ingehaald, op andere nog niet. Wanneer
u deze vragen interesseren zullen we ons op het filosofische
vlak moeten begeven.”
„Mij is opgevallen dat de jeugd van de USSR eigenlijk op vele
vlakken precies zo reageert als de jeugd in Amerika, Japan of
West-Europa.”
Biologe: „Hoe rijker ons land zal worden, hoe meer ieder individu in ons land zich zal richten op eigen belang en privé-verbruik. Toch zullen we erin slagen al onze problemen op te lossen.”
Een ander: „Onze gast zal eerst moeten verduidelijken wat hij
bedoelt. Hij is kennelijk niet tevreden met ons antwoord.”
Conrector: „U spreekt nu wel over een veel hoger gemiddeld
inkomen in Japan en de USA, maar bedenk even hoeveel armen
er in die landen zijn en hoeveel werklozen.”
(Het gezelschap lijkt aan te geven dat het weg moet.)
„Zeker, maar toch lopen geen van die werklozen uit die landen weg om in de Sovjet-Unie te gaan wonen.”
Op dit moment staat een professor geagiteerd op en verlaat de
kamer zonder te groeten. Hij is razend.
Een andere aanwezige: „U begrijpt kennelijk niets van ons peil
van de samenleving, anders zou u niet aangeven dat u dit als lager beschouwt dan dat in de USA.”
„Om te beginnen is het peil van wellevendheid in de VS veel
hoger, want in alle jaren dat ik er heb gewoond, heb ik nog
nooit meegemaakt dat een professor wegliep zonder te groeten, omdat hij een andere mening is toegedaan, die bovendien
kennelijk niet klopt met de realiteit.”
De resterende docenten vroeg ik nogmaals nadrukkelijk hoe zij
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De herders trekken in de zomermaanden met het vee de bergen in. Gedurende drie maanden is het gras op enkele kilometers hoogte in de bergen uitstekend geschikt voor de kuddes
vee. Het leven van deze nomaden speelt zich nog altijd volgens
eeuwenoude tradities af. Ze leven maandenlang in het zadel en
brengen de nacht door in Yurthes (hutten). Bij hun jacht maken
zij gebruik van arenden. Toen de directeur bemerkte dat zijn
verhaal me interesseerde, vroeg hij of ik van paarden hield. Ik
vertelde er in zekere zin mee te zijn opgegroeid. Hij gaf de
voorkeur aan de geur ven een paard boven Franse parfum.
Men toonde mij een televisiefilm met beelden over het leven
van die herders. Going in the mountains with them om een aantal
weken het leven van Kazachstaanse herders mee te beleven
trok me sterk aan. Murat Auezov kwam nog naar het hotel om
dit onderwerp en de mogelijkheden voor een reportage te bespreken.
Om 18.00 uur vertrokken Genia en ik met een Ilyushin 62
naar Moskou.
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dachten te kunnen voorkomen dat bij een verdere stijging van
het levenspeil in de USSR, het marxistische ideaal van „een
nieuwe mens” alleen maar minder haalbaar zou worden. De
biologe vroeg nog: „Uit welk milieu komt onze gast?” We zijn
uit elkaar gegaan.
Na een bezoek en gesprek op de Landbouwhogeschool van
Alma Ata, ontvouwde zich een nieuw plan. De rector, professor Haidar Arstanbekov, gaf een overzicht van de landbouwactiviteiten in Kazachstan. Op een gegeven moment wijdde hij
uit over de nomaden, in de westelijke gebieden langs de grens
met Astrachan.
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24 oktober 1975

Moskou, hotel Rossia
Theresa, de vriendin van Tage Domela Nieuwenhuis, arriveert
uit Holland. De plannetjes die ik had gemaakt, zoals samen met
Tage naar de Khatchaturians gaan, vallen in het water. Ik heb
een zak appels uit Kazachstan voor hem mee genomen. We
zullen samen om 09.00 uur ontbijten.
06.30 uur
There is a universe, or nothingness,
There is Tage, or me,
There is a universe, a sun, a moon,
Some look at it as a museum, others as a zoo,
The routine is to lay eggs, new Tage’s,
The motor of life, nature, instinct,
We play with „Man” only,
We zijn als ééndagsvliegen en krijgen 75 jaar toegemeten,
Òf zijn we glorified apes, whatever,
Een traan comes down my cheek, like lava streaming down a mountain slope.
You build bridges to fellow flies,
Le hasard et la necessité,
Relations van „computer” naar „computer”
Relations van „body” naar „body”,
We go to war like ants,
We build castles in the sand like children,
We split the atom and ignite fires.30
Vanmorgen staan, als iedere dag die God geeft, de communistische robots alweer in de rij voor de tombe van vader Lenin.
Zou Lenin dit hebben gewenst, dat generatie na generatie van
mensen in dit land langs zijn gebalsemde lijk zouden schuifelen
en hem aanstaren? Wat kan er mogelijk in de hoofden van die
mensen omgaan? Whatever it is, it is very very sick ritual.
Volodja Molchanov heeft geregeld dat ik om 11.00 uur zijn
vriend Vladimir Lomeiko, lid van het bestuur van Novosti voor
West-Europa, zal ontmoeten. Aardige man. Hij wilde Duits
spreken, wat beslist niet een voorkeurstaal van me is. Hij vond
het treurig dat de Verklaring van Helsinki in het Westen nergens
in zijn geheel werd gepubliceerd, voorzover het de dagbladpers
betreft tenminste. De Sovjet-Unie werd ervan beschuldigd haar
publiek informatie te onthouden, maar in de USSR had vrijwel
30 Schreef een aantal van dit soort te-hooi-en-te-grasgedachten om half zeven in de
ochtend; onbegrijpelijk wat er allemaal in me om moet zijn gegaan.
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31 Hier had ik op verschillende plaatsen in de USSR het nodige over gezien.
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iedereen van de tekst kennis kunnen nemen. „U kunt schrijven
dat men meer van ons verlangt dan men ons geeft.”
Ik vraag hem hoe we het vertrouwen kunnen terugwinnen in
elkaars wijze van leven, hoe het wantrouwen kan worden bestreden.
Lomeiko: „We moeten op de eerlijkheid van ieder mens vertrouwen. Wanneer we de Verklaring van Helsinki niet naleven
en daar niet op verder bouwen, wordt het een vruchteloos en
eeuwig touwtrekken. Dat is de kern van het fenomeen dat we
achterdocht tussen Oost en West noemen. Er zijn nog altijd te
veel mensen die aan de voorbereiding van oorlogsactiviteiten
verdienen. Zolang men doorgaat te verkondigen dat de Sovjet-Unie uit is op oorlog, zal de achterdocht aanhouden. Collega’s van het Springer-concern in West-Duitsland schrijven dit
nu al 25 jaar lang. Wij hebben trouwens een soortgelijk probleem hier,” vervolgde Lomeiko. „Sommige wetenschappers
in de USSR zijn steeds overtuigd geweest van Duits revanchisme
tegen ons. Zij schenen de Duitse tegenkrachten te ignoreren.
Deze kringen schrijven nu niet meer in de sovjetpers, ook omdat zij professioneel niet meer au sérieux worden genomen.
Waar wij slechts over enkele van dergelijke negatief denkende
mensen beschikken, zijn er in het Westen duizenden journalisten en privé-personen, die de meest absurde dingen over ons
verkondigen, zoals de vele duizenden tanks, die bij ons reeds
zouden staan opgesteld om oorlog te voeren tegen het Westen.
Men is onwillig om ons land en de veranderingen die zich hier
voltrekken, met andere ogen te bezien.”
Ook bij Lomeiko lanceer ik mijn steeds terugkerende hamvraag
en maak een tekening. Hoe denkt men de nieuwe marxistische
mens te realiseren?
Lomeiko: „Op die vraag zou u pas antwoord krijgen, wanneer
u als een onzichtbare mens enige tijd onder ons zou kunnen leven. Pas wanneer u de mogelijkheid zou hebben alles te zien
wat er bij ons gebeurt, zou u de verrijzenis van een andere en
nieuwe mens in ogenschouw kunnen nemen. U zou moeten
observeren hoe onze kinderen naar school gaan, waar ze met
hun ouders over spreken, wat ze met andere leerlingen overleggen en hoe ze communiceren met hun onderwijzers. Ook
hier worden problemen van liefde, seks of pornografie met
jongeren besproken. Denk niet dat we het hoofd in het zand
steken. U zou moeten kunnen zien hoe arbeiders in onze industrieën bezig zijn.31 U zou vakbondsgesprekken moeten
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kunnen bijwonen zonder dat iemand zou weten dat u daarbij
aanwezig was. Wanneer u op die manier alles zou kunnen horen wat er in ons land door mensen wordt gezegd en gedacht,
wat de man ’s avonds in bed tegen zijn vrouw zegt, dan pas zou
u de veranderingen kunnen waarnemen. Zelfs voor ons Russen, is alles wat er gebeurt nog lang niet altijd duidelijk. Bovendien zult u wel tijdens uw vele gesprekken in ons land hebben
gemerkt, dat de mensen er niet van houden om hierover te
spreken. Wat in de samenleving gebeurt zit, ook besloten in de
mens zelf. Mensen leven en sterven terwijl zij op zoek zijn naar
een ideaal. De wil om eerlijk te zijn of om met eerlijkheid in je
denken te leven, staat daarbij centraal. Ik kan nu niet met honderd procent zekerheid zeggen, hoe de mens in de Sovjet-Unie
zich over vijfentwintig jaar zal hebben ontwikkeld. Toch zijn
wij er in de eerste vijftig jaar van het communisme in geslaagd,
de mensen voor het ontwikkelen van asociale instincten te behoeden.”
Ik vertelde over ontmoetingen met jonge mensen in Leningrad, Kiev en Jerevan, die echt uitsluitend op geld uit waren,
opdat zij de Westerse levensstijl zouden kunnen imiteren.
Lomeiko: „Natuurlijk zijn er ook bij ons jongeren met zulke
doelstellingen en invloeden van verkeerde instincten. Maar er
zijn ook heel veel andere jonge mensen in ons land, die wel degelijk hogere levenswaarden nastreven. In West-Duitsland vertelde een vader mij met trots, dat zijn zoon uit oude onderdelen een auto in elkaar had gezet, deze met winst had verkocht
en van het geld naar Frankrijk ging om een nieuwe auto te kopen. De vader wees op het feit dat hij zijn zoon geen cent had
gegeven en de jongen er toch iets van gemaakt had. Ik voelde
de trots van die vader. Hier zeggen veel vaders juist tegen hun
zonen dat het niet nodig is om geld te sparen, vooral omdat de
ouders bang zijn dat kinderen naar allerlei bezittingen gaan verlangen, waardoor het hebben van geld een te belangrijke rol in
hun leven gaat spelen. Op zijn beurt vormt dat een bedreiging
voor een zuiver karakter. De vader is bevreesd dat zijn zoon, in
diens streven naar meer bezit, in moeilijkheden zal komen. Bovendien, wanneer het hem wèl zou lukken, dan zouden zijn
vrienden niet meer van hem houden. De jongen zou met valse
waarden gaan leven. Bovendien zal hij op die manier niet gelukkig worden. Velen van ons streven nu al naar een auto en
een buitenhuis. Ik heb geen van beide omdat andere, belangrijkere zaken mijn aandacht opeisen.”
„U zou in uw dacha kunnen schrijven, zoals Khatchaturian er
zijn muziek componeert”, merkte ik op.
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32 Later zou de heer Lomeiko woordvoerder van Buitenlandse Zaken worden onder
minister Andrei Gromyko en tijdens de Gorbachev-periode als ambassadeur naar de
UNESCO in Parijs gaan. Ik zou jarenlang met hem bevriend blijven.
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„Ja, maar ik verdien niet genoeg om er een dienstmeisje op na
te houden.”
„Daarom is sparen zo nuttig, want dan zou u wel een persoon
in dienst kunnen nemen.”
„Heb ik recht op een dienstmeisje? De exploitatie van andere
mensen, is in onze samenleving uitgebannen.”
„Nou, als ik overal in de Sovjet-Unie dames bezig zie met cementmachines, dan denk ik eigenlijk: horen zij daar wel?”
„Dat is niet vergelijkbaar. Die vrouwen werken voor het land,
de staat, en niet voor mij persoonlijk.”
„Weet u wat mij ook is opgevallen op deze reis? Hoe doodernstig gesprekspartners zijn. Er kan nauwelijks een lachje af. Laat
staan dat er in gesprekken waarachtige humor aan te pas komt.”
Lomeiko: „De meeste van ons zijn er niet aan gewend om met
buitenlanders te spreken. Daarom zijn ze dikwijls ernstig, ook
degenen die dat toch al lang doen. In afgelegen gebieden willen
de mensen met wie u spreekt, vooral geen domme indruk maken of belachelijk lijken. En zij die bijvoorbeeld wel buitenlanders ontmoetten, hebben dikwijls onprettige ervaringen opgedaan, vooral met journalisten, dus eigenlijk spreken zij liever
niet meer met bezoekers.”
Ik hield een prettige indruk over aan de ontmoeting met Novosti-bestuurslid Vladimir Lomeiko.32
Vanmorgen sprak ik ook even met de heer A.B.M. Norbart op
de ambassade. De vrouwen van de Nederlandse gevangenen
waren in Moskou. „Het is net een circus”, zei hij. Via de advocaat hadden zij reeds „nee” tegen een mogelijke ontmoeting
met mij gezegd. Maar de consul zou het opnieuw aankaarten.
Later werd me een boodschap gestuurd dat hun besluit opnieuw negatief was geweest. Too bad.
Ik ontmoette Tage tussen de middag en daarna ging Volodja
Molchanov mee naar de Khatchaturians.
„U leeft nog altijd allegro vivace, zoals u altijd heeft gedaan.”
„Ja, maar toch heb ik jammer genoeg veel tijd in mijn leven
verloren,” aldus de maestro. „Ik begrijp nu pas dat ‘tijd’ het
kostbaarste kapitaal van de mens is. Ik heb altijd te weinig aandacht aan deze factor besteed en me te weinig geconcentreerd
op het benutten van de tijd.”
„Hoe maakt u dit duidelijk aan een leerling van 25 jaar?”
„Ik zeg altijd tegen jonge componisten: verlies geen tijd! Arbeid,
arbeid en nog eens arbeid. Met tolerantie voor je omgeving
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plus talent. De drie voorwaarden voor succes zijn tolerantie, arbeid en talent. Talenten zonder tolerantie verliezen altijd. Ik zeg
altijd tegen jonge leerlingen, zoals mijn zoon bijvoorbeeld, dat
tolerantie een belangrijke sleutel is tot succes. Eergisteren sprak
ik met leerlingen van 17, 18, en 19 jaar van een technische
school. Ik zei hen hetzelfde. Al ervaarden zij een mislukking als
een teleurstelling, het is echter van belang dat niet te doen.
Ik: „Ziet u verschillen tussen de hedendaagse sovjetjeugd en de
jongeren van 25 jaar geleden?”
Khatchaturian: „Da! Ze zijn veel scherper. Ze begrijpen alles
veel sneller. Ze streven ook meer naar plezier, meer dan naar
werkelijk diepe of geconcentreerde arbeid. Ze drukken zich
ook in hun gevoelens exacter uit. Hun reacties zijn veel sneller.
Het is allemaal zeer positief.”
We lunchen samen. Een vissoep wordt geserveerd.33 Khatchaturian herinnert zich hoe hij van Hollandse haring heeft genoten.
„Zou dit allemaal te maken hebben met de algemene stijging
van het levenspeil?”
Khatchaturian: „Ze streven meer naar pret maken dan hun intellectuele levensstijl meer inhoud geven. Ik zou niet meteen
willen zeggen dat dit verband houdt met gewijzigde levensstandaard, maar misschien moet ik dit wel doen. In ieder geval
ligt hun innerlijke tempo veel hoger.”
„In welk opzicht verschillen sovjetjongeren met jongeren in
westerse landen die u bezoekt?”
„Uiterlijk verschillen ze zeker, vooral wanneer het om hippies
met lange haren gaat. Maar wanneer we de doorsnee normale
jeugd in Oost en West bekijken, dan gaat de jeugd in het Westen veel beter en eleganter gekleed, maar zonder onbeleefd te
willen zijn, onze jeugd heeft een rijkere inhoud.”
„Geen reden tot verontschuldiging.”
„Ik moet er onmiddellijk aan toevoegen dat het onjuist zou
zijn om te zeggen hier is alles goed of daar is alles slecht of omgekeerd. Ik heb ook in het Westen vele talentvolle jonge mensen ontmoet met rijke geestelijke inhoud. Maar in de SovjetUnie is het vrijwel onmogelijk om alleen en op jezelf als een
vogeltje in de lucht te leven. Wanneer je over geld beschikt,
kan dit in het Westen wel. Hetzelfde geldt voor Latijns-Amerika. Ik heb eenmaal drie maanden in de USA gewoond. Mijn
zoon en zijn vrouw waren bij ons. Ik verwachtte dat zij de hele
drie maanden bij ons zouden blijven, maar na twee weken
33 We bevonden ons in het restaurant in het souterrain van het House of Composers
aan een zijstraat van Gorky Street in het hart van Moskou.
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keerde mijn zoon al naar Moskou terug. Hij wilde niet blijven.”
Ik vroeg of hij nog componeerde. Khatchaturian: „Ik heb te
weinig kamermuziek geschreven. Ik ben aan solosonates voor
cello bezig, eveneens voor viool en altviool en als God het me
nog toestaat, ook voor alle drie de instrumenten. Ik eis altijd
veel van mezelf en ook van andere mensen. Ik kan nooit lang
boos zijn. Ik heb wel eens gezegd dat ik hoopte dat ze op mijn
graf zullen zetten: hij had een scherpe tong, maar hij was iemand die recht door zee ging. Wanneer ik met u spreek, realiseer ik me dat we nog geen 10 procent van de mogelijke onderwerpen hebben aangeroerd. U vertegenwoordigt voor mij
vele melodieën, vele contrapunten. Ik ben een egoïst. U wilt
over intieme zaken spreken, zoals men op zoek kan zijn naar
een juiste vrouw. Mijn vrouw bevindt zich momenteel in onze
dacha.” Hij vertelt een contract met Opera Mundi te hebben gesloten om over zijn leven te vertellen. Hij doet dit door zijn
verhaal op een taperecorder op te nemen. Hij denkt dat zijn
verhaal misschien 750 pagina’s lang zal worden. We kwamen
in een chaotisch van-de-hak-op-de-takgesprek terecht.
„Mijn vader,” aldus de componist, „vertelde mij volkssprookjes. Van hem leerde ik het verhaal van de man die de waarheid
sprak, maar die achter een raam een paard in reserve hield om
te kunnen vluchten. Mijn moeder was een lyrische vrouw, zoals alle vrouwen in het Oosten. Zij had alles over voor haar
man en kinderen. Zij was lang en had een fors figuur. Zij was
een uitstekende zangeres. Mijn vader zong eveneens, maar de
echte muzikaliteit erfde ik van het hele Armeense volk. Het is
waar, zoals de Litaraturnaya Gazetta schreef, dat het derde deel
van mijn tweede symfonie een grandioos requiem is geworden.
Dat vertegenwoordigt een volksmelodie, geïnspireerd op mijn
moeder, want ik had deze van haar geleerd.”
Terwijl we in gesprek waren dook een Hongaarse dirigent bij
onze tafel op. „Ons orkest hoopt dat Khatchaturian een cantate voor ons wil componeren.” We werden trouwens voortdurend geïnterrumpeerd. Hij at intussen als een varken. Eigenlijk
was het in die setting onmogelijk echt werk af te leveren.
Vanavond ben ik met Molchanovs vrouw, Consuelo, naar het
ballet Spartak in het Bolshoi theater geweest, want we beschikten maar over twee kaarten. We zaten pal achter Khatchaturian
zelf. Het was moeilijk met Consuelo een vlot gesprek te voeren, want haar Engels is niet best. Volodja vertelde trouwens
dat de hoge baas bij APN Novosti, Krestianov, die over „de
trompet” sprak (en die ik die bijnaam gaf), van het toneel is
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verdwenen. Hij is althans geen plaatsvervangend hoofdredacteur meer.
Om 23.40 uur belde Francisco Paesa uit Genève dat de sovjets
nu op de open markt hetzelfde project te koop aanboden, waarvoor hij een aantal keren op en neer naar Moskou reisde en wat
hij bereid was te ondertekenen. Er was een kink in de kabel gekomen, want de medewerker die namens hem naar Moskou
zou reizen, was ziek geworden. Paesa had hierover een telex
willen zenden maar op de een of andere manier waren de lijnen weer eens gestoord. Je weet nooit wie er leugens debiteren,
Paesa of de sovjets, maar als die zaak waar we zolang aan werken niet doorgaat, kan ik ook naar die 100.000 dollar fluiten.
25 oktober 1975

Sta met vijftien andere hotelgasten in de rij voor een kop thee
als ontbijt, het oude liedje hier.
Denk vooral niet dat je om 09.25 uur in hotel Rossia, het
grootste hotel in de Sovjet-Unie, een ochtendblad kan kopen.
„Their mind is blocked,” voegde een Amerikaan me toe. Ze lopen in ieder geval na vijftig jaar communisme jammerlijk achter.
Om 10.00 uur ben ik met Volodja Molchanov, als tolk, op een
instituut en ontmoet professor Nikolai Drjachlov, decaan, dr.
Gerafin Meljuchin, dr. Alexandr Kovalov en later komt ook
nog professor Anatoli Kossitchev binnen. De laatste houdt zich
bezig met wetenschappelijk communisme en spreekt me steeds
zet met „professor Oltmans” aan, wat Volodja op een speciale
toon voortdurend onderstreept.34
Professor Drjachlov benadrukte in een lange monoloog, uiterst
beperkt door Volodja vertaald, dat de Oktoberrevolutie had
geleid tot de sociale bevrijding van miljoenen mensen. Zij waren voor het eerst in letterlijke zin vrij. En deze maximale vrijheid maakte het mogelijk, dat alle facetten van een geestelijk rijk
en vrij mens werden benut. Het bewustzijn van de mens en
diens reële mogelijkheden, gevoegd bij de zekerheid over het
leven en haar toekomst onder het communisme, vormden de
belangrijkste basis voor historisch-optimisme.
Dr. Meljuchin: „Hier wil ik nog een aspect aan toevoegen. Alles heeft altijd een tegenstelling — de antipode van historischoptimisme is filosofisch pessimisme. Dit betekent dat bij de
ontwikkelingen van sociale betrekkingen tussen de mensen, de
natuur een gesloten deur zou vormen. Hij citeert Arnold
Toynbee, die onlangs is overleden35, die een interessante ge34 Helaas is weggevallen in welk instituut de ontmoeting plaatsvond.
35 Zie On Growth, Volume I, Putnam & Sons, New York, 1974.
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36 Zie On Growth, Volume I, Putnam & Sons, New York, 1974.
37 Een van de beroemdste Sovjetpsychologen (1902-1977).
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dachte zou hebben geopperd. Vanwege de abominabele vertaling in het Nederlands durf ik niet alles weer te geven wat
werd gezegd.
Dr. Meljuchin: „Volgens wat u zegt gaat het mensdom de vernieling tegemoet door de wanverhouding in technisch kunnen
en de explosie van wetenschappelijke ontdekkingen, terwijl
het hanteren van het verstand zich nog steeds op een niveau uit
de Middeleeuwen bevindt.”
„Wat komt volgens u eerst: hersens of filosofie?”
„Ik begrijp u niet.”
„Oké, wat komt eerst psyche of filosofie?”
Dr. Kovalov: „Ik begrijp uw vraag. U ziet als onderwerp van ons
gesprek: een belemmering in de vorm van onkunde over het
functioneren van de hersens, dus het niet kennen en doorgronden van de menselijke geest. Onze nieuwe kennis op dit gebied
is inderdaad beperkt. Maar de wegen van de wetenschap staan
open en op den duur zullen we erachter komen. Ons historischoptimisme is gebaseerd op onze ervaring dat vóór 1917 de mensen in ons land niets betekenden. Met het marxisme is de beschaving voor iedereen gekomen evenals wetenschappelijke kennis,
industrie en cultuur. We zijn van mening dat het mensdom in
een samenleving zich ontwikkelt volgens bepaalde wetten. Deze
zullen het moeilijk hebben, zeker. Ook met een toenemende
nervositeit van de mensen. Hersens wordt overstroomd met
nieuwe gegevens. Ze hebben moeite alles snel te verwerken. Ik
ben het er mee eens dat we ons zullen moeten toeleggen op de
ontwikkeling van alle mogelijkheden die mensen hebben.”
Dr. Meljuchin: „Gedrag is zowel volgens sociale wetten te verklaren als volgens biologische wetten. De sociale invloeden zijn
wetenschappelijk te determineren. Op dit moment kennen wij
nog lang niet alle hersenfuncties, zodat we nog niet in staat zijn
gedrag van biologische kennis af te leiden. Een mens wordt geboren zonder vooropgezette ideeën.”
Ik: „Precies. De mind wordt geprogrammeerd van buitenaf, zoals bij u met marxisme-leninisme. Botst de leer van Marx wellicht met de biologische natuur van het menselijke dier?”
Dr. Kovalov: „Ieder kind moet leren lopen, lezen, schrijven,
leren denken en informatie verwerken.”
„Maar dan is er ook nog de factor erfelijkheid. Denk maar aan
wat Noam Chomsky36 over taal en erfelijkheidsleer postuleert.”
Dr. Kovalov: „Ik denk dat A.R. Luria37 en Boris Lomov het
niet met Chomsky’s theorie eens zijn.”
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Professor Drjachlov: „Wat bepaalt gedrag: de sociale omgeving
of fysiologische aspecten? In 1974 zag ik in Amsterdam onbewust levende jonge mensen, die hippies werden genoemd en die
niet in staat leken hun eigen plaats in het leven of de maatschappij te begrijpen. Al hun psychische activiteit is als die van een gewonde mens.” Volodja Molchanov geeft te kennen de professor
niet meer te kunnen volgen wanneer hij zegt „de massa heeft
geen gezicht.” Ik begrijp evenmin wat hij wil zeggen. Drjachlov
verduidelijkt: „De hippies vertegenwoordigen de tragedie van
een samenleving. Een samenleving die zulke mensen voortbrengt, is ziek. Er vinden ingrijpende veranderingen plaats op
seksueel gebied. In sociale en maatschappelijke activiteiten zal
men normaliter zijn seksuele activiteiten beperkingen opleggen.
Maar integendeel, drugsgebruik maakt alles nog erger.”
Ik: „Dat is een voorbeeld van historisch pessimisme.”
Professor Drjachlov: „Je zou je moeten afvragen wat het begin
kan zijn geweest van een omwenteling waarbij mannen in lange jurken gingen lopen. De inhoud van het kapitalisme beperkt
de mogelijkheden van de mens het maatschappelijke proces
binnen te leiden. Het kapitalisme remt hem in zijn belangen en
mogelijkheden. Daarom hebben Westerse behaviorisme-theorieën voor ons verder geen betekenis. Bij ons worden slechts
sociale methoden gebruikt bij de ontwikkeling van de mens en
het sturen van die mens naar onze samenleving toe. Wij bereiden onze mensen op een brede basis voor, om aan het sociale
proces te kunnen deelnemen.”
Dr. Meljuchin: „Wat geeft u redenen tot historisch-pessimisme?”
Ik: „Men vraagt zich af hoeveel tijd er nodig is om het sociale
proces dat u hier op gang heeft gebracht, als werkelijk geslaagd
te kunnen beschouwen. Ik blijf me zorgen maken over de rol
die u de psychologie toekent bij het ontwikkelen van de persoonlijkheid.”
Meljuchin: „De tijd zal parallel lopen met het historisch proces.
Zelfs stammen in Afrika maken vooruitgang. Fysieke tijd is
overal hetzelfde. Men moet de tijd in historisch verband zien.”
Dr. Kovalov: „Collega Meljuchin is niet zo vertrouwd met de
sociale problemen.”
Meljuchin: „Men zou eigenlijk de vraag over de invloed van
de tijd op het proces anders moeten formuleren.”
Ik: „Wijn uit 1932 is ook fundamenteel veranderd in 1975. Ik
denk aan het individu in het algemeen, niet aan mijzelf.”
Meljuchin: „Het staat wetenschappelijk vast, dat de mens zoals
hij nu is, 50.000 jaar geleden al tot stand kwam. Alle vertegen62
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woordigers van de homo sapiens, vertegenwoordigen dezelfde
mogelijkheden en kwaliteiten, ook al hebben zij onder verschillende sociale omstandigheden geleefd. Zij die niet onder
speciale voorwaarden opgroeiden, zullen weinig kans maken
ingenieur te worden. Een Australische Papoea, die naar Oxford
wordt gezonden, kan na een grondige studie een uitstekend ingenieur worden. Maar dat zijn de uitzonderingen. Wij hebben
in het Aziatische gedeelte van ons land, zoals Kazakstan, nu
mensen die naar conservatoria gaan om te studeren, wat nooit
eerder in de geschiedenis mogelijk was. Kazakstan kende geen
opera. Nu gaan duizenden mensen naar operavoorstellingen.”
„Dat mag allemaal waar zijn, maar als puntje bij paaltje komt
neemt zelfs Nikita Khrushchev zijn schoen en slaat er in de VN
mee op tafel”, merkte ik op om hen te stangen.
Dr. Meljuchin: „Wanneer de grootouders van kameraad Nikita Khrushchev een markies en markiezin waren geweest, zou
hij dit niet hebben gedaan. Maar Nikita kwam niet uit een dergelijk milieu voort en had geen privé-gouverneur om hem te
leiden.”
Ik: „Maar wat het aantoont is: al wordt die nieuwe sovjetmens
tot ingenieur opgeleid en construeert hij een raket die naar Venus kan reizen, onder zijn huid zit de werkelijke beschaving
niet al te diep.”
Dr. Kovalov: „Mr. Oltmans, misschien had Nikita Khrushchev
inderdaad geen Franse gouvernante, geen tafelmanieren en een
tekort aan dergelijke zaken, maar wie zegt dat privé-onderwijs
in het gedrag diepere diepten van de menselijke ziel bereikt?”
Ik: „Is dat de hele waarheid? Wat zou toch de kortst denkbare
weg kunnen zijn, om een waarachtige, nieuwe, marxistische
mens in uw wereld te kunnen neerzetten?”
Professor Drjachlov: „De Tweede Wereldoorlog heeft de opbouw van ons land ernstig vertraagd, een opbouw die met een
moordende burgeroorlog was begonnen. Er is een enorme dosis intellectuele energie nodig om een gloednieuwe samenleving op te zetten. U spreekt over de beschikbaarheid van 4.000
psychologen. Maar is dat de enige reden? Het probleem is veel
breder. U sprak over de dames in Jerevan, die onder de kap bij
de kapper zaten, precies als in het Westen. Nieuwe waarden
schept men niet van de ene dag op de andere.”
Ik: „Maar vergeet u niet dat, behalve dat er oorlog was, u al een
halve eeuw bezig bent. Ik vraag me slechts af of u zult slagen.”
Professor Kossitchev is binnengekomen en mengt zich in het
gesprek. „Volgens mij toont het voorbeeld van die dames bij
de kapper in Jerevan, hoe vrij de mensen in ons land zijn om
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datgene in hun leven te ondernemen waardoor zij hun individuele situatie zien veranderen of verbeteren.”
Dr. Meljuchin: „Ach, dat voorbeeld van die dames onder droogkappen zegt helemaal niets.”
Dr. Kovalov: „Ik ben het wel met u eens, dat uw voorbeeld uit
Jerevan de algemene problemen, die de vooruitgang van de
welvaart met zich meebrengt, onderstreept. Maar in de kapitalistische wereld kleven aan de vooruitgang veel meer misdadige
kanten, die een rottig karakter verraden. Bij ons zijn deze problemen meer van harmonische aard. Wij stellen concreet dat
de formatie van het individu, afhangt van de rol die sociale omstandigheden spelen. U moet niet denken, dat wij, marxisten,
ons niet bewust zouden zijn dat we met individuen en hun ziel
werken. En wat die 4.000 psychologen die u noemde betreft,
natuurlijk is dit aantal te laag voor ons land. Maar daarbij komt
wel dat onze samenleving niet fundamenteel ziek is zoals die in
het Westen.”
Dr. Meljuchin: „Dit cijfer van 4.000 klopt niet.38 Alleen al op
onze middelbare en hogere scholen werken 150.000 pedagogen….” Volodja en ik zijn spoedig hierna opgestapt.
Na de lunch ontmoetten wij de redacteur van Komsomolskaya
Pravda, die ik had uitgenodigd een paar weken naar Holland te
komen om daar hetzelfde te doen wat ik in de USSR deed. Ik
had een wat gecompliceerdere taak met het bestrijken van 22,4
miljoen vierkante kilometer. Anatoli Agaresjevs inspectiereisje
bedraagt slechts 32.471 vierkante kilometer. Hij had reeds een
buitenlandse reis naar Egypte gemaakt waarvan hij verslag deed.
Vergat zijn leeftijd te vragen. Niet mijn type, des te beter.
Vervolgens vertrokken we naar de school waar Boris Dobriansky39 les geeft en waar ik met zijn leerlingen zou spreken. In de
auto vertelde Volodja dat hij eigenlijk een moederskindje was
geweest, tot hij ging tennissen om onafhankelijk te worden. Hij
bracht het tenslotte tot een der beste spelers in Moskou. Hij
vertelde dat zijn autobelasting 40 roebel per jaar bedraagt. Er
zijn geen wegenbelasting of andere verplichtingen voor de autobezitter.
Het werd een aardige ontmoeting. Mijn oog viel op Igor Sokolov (16), die een rode trui met een open shirt droeg en een
subtiele uitstraling had. Ik vroeg wat hij wilde gaan doen in het
leven. Hij wilde carrière als officier maken. Waarom? De grenzen dienden te worden bewaakt en als je nu zag wat er in Chi38 Dit cijfer was afkomstig van prof. A.N. Leontiev, decaan van de psychologische faculteit van de universiteit van Moskou.
39 Zie ook Memoires 1975.
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Droomde, dat ik mam wilde gaan vertellen dat ik voortaan altijd bij haar zou blijven om voor haar te zorgen en haar gezelschap te houden. Maar later was vader uit den dode opgestaan.
Ik kwam hen arm in arm in een winkelstraat tegen. Dromen
blijven raadsels.
Op de radio wordt gesproken over de Surinaamse onafhankelijkheid. Het is zondag, dus klungelen geblazen. Om 09.00 uur
kwam de Indonesische journalist Surjono babbelen. Om 10.00
uur arriveerde zijn Indiase collega Dev Murarka.
Hij sprak over de communistische bureaucratie als een nieuwe
vorm van slavernij, ook al ontvangt zij haar macht door het volk
zelf. The next revolution will even be more tyrannical, dacht hij.40 Dissidenten hadden volgens hem geen notie van burgerlijke vrijheden. Hun voornaamste drijfveer was „their voice to be heard.”
Ik roerde een artikel aan, waarin Yuri Andropov van de KGB
zich had beklaagd over de verdraaiingen in het buitenland wat
betreft sovjettekortkomingen. „How can one speak of real civil
rights for the broad popular masses, in capitalist countries where
people are living in constant fear of losing their jobs. It is poor
consolation to these millions of people and their deprived families, that they are permitted to go to the gates of the White
House or to a Hyde Park lawn and air their different views, for
this will not improve their life one iota,” aldus Andropov. Volgens TASS had hij gezegd dat de tegenstanders van socialisme
zich nu concentreerden op „ideologische sabotage van de
USSR.” Hij zei: „Realizing the futility of approaching Soviet
40 Dit is in 1991, tot dusverre althans, niet uitgekomen.
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li gebeurde dan moest iets dergelijks in de Sovjet-Unie worden
voorkomen. In het algemeen waren de leerlingen terughoudender dan in het Pionierspaleis. Zelfs bijna ongelooflijk terughoudend. Ik probeerde alle kunstjes in het vak om oorspronkelijke meningen uit hen te trekken, zonder enig resultaat.
Maar Igor Sokolov was uitstekend, zodat ik in het gastenboek
schreef, van hem het meeste te hebben geleerd. Dit scheen
hem nogal op te winden, evenals zijn klasgenoten. Het is onvoorstelbaar eigenlijk, dat de KOMSOMOL-jeugdorganisatie in
dit land nu 34 miljoen leden telt.
Volodja bracht me bij zijn moeder, wat ik zeer op prijs stelde.
Ik zat even achter haar Bechstein-vleugel.
Heb naar mevrouw Offereins getelefoneerd om te horen hoe
het met Keke was. Alles okay.
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people with the idea of a capitalist comeback, they seek to strike a pose of democratizing socialism, of improving it.41 Soviet
people see through all this, very well.”42
Collega Murarka: „De KGB is een component van de bureaucratie die gecontroleerd wordt door de partij. De KGB bepaalt
geen beleid. De bureaucratie verkrijgt haar informatie via de
KGB uit alle delen van het land en het is volmaakt onmogelijk
om dit systeem omver te werpen. Ook al streeft het Westen nu
detente na, ze begrijpen uitstekend dat de wereld niet wenst
dat het communisme zal slagen. Het communisme zal slagen of
mislukken als gevolg van wat de communisten zelf met het
communisme zullen doen. Dit systeem kan op twee manieren
ten ondergaan, via een wereldoorlog of van binnenuit.”43
Murarka legde uit dat de interne spanningen van het communisme veel groter waren dan in het buitenland werd aangenomen.
Wanneer een samenleving voorkomt dat gedegenereerde tendensen mogelijkheden tot zelfexpressie krijgen, dan zullen de andere appels in de mand worden aangetast en in opstand komen.
Sociologen en andere wetenschappelijke onderzoekers bestuderen buitenlandse bronnen steeds meer. Ook al herschrijven zij
deze ideeën in marxistisch jargon, er blijft een toenemend aantal
geïmporteerde noties hangen. Het gevolg is dat de bureaucratie
inderdaad met meer sophistication wordt gehanteerd. Er zijn hier
en daar signalen naar meer liberalisme. Bij grotere intelligentie
om deze zaken te behandelen vindt er ongemerkt toch een vorm
van evolutie plaats. Tegelijkertijd worden dan ook weer nieuwe,
minder zichtbare controlemaatregelen genomen. Het enthousiasme van de KOMSOMOL-jeugd is enorm. Het gaat hier meestal
om plattelandsjongeren en kinderen uit de buitengebieden, die
via de jeugdorganisatie nieuwe kansen krijgen. Via die kanalen
wordt het communistische systeem voortdurend, van onderen
naar boven, nieuwe impulsen gegeven.
Ik vroeg mijn Indiase collega, die al jarenlang in Moskou werkzaam is, welke kans een nieuwe marxistische mens maakt om
gerealiseerd te worden. „Geen enkele,” aldus Dev Murarka.
„Waar ze in werkelijkheid over spreken is een soort nieuwe
bourgeoisiesamenleving waarin iedereen behoorlijk te eten
heeft. Dat is waar deze revolutie om draait. In hun hart weten
ze maar al te goed dat het fabeltje van die nieuwe marxistische
mens niet is uit te voeren. Men ziet toch hoe buitenlanders in
Moskou leven? Dat willen zij ook. Wanneer er meer en meer
41 Mikhail Gorbachev zou in 1985 zijn beleid juist op improving communism richten.
42 The New York Times, door Christopher Wren, 9 juni 1975.
43 Zeer opmerkelijke voorspelling van collega Murarka uit India.
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44 Zoals na Mikhail Gorbachev zou worden bewezen, (later bijgevoegd).
45 Kouznetsov (zie vorige delen) was diplomaat in Den Haag geweest.
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vrijheid van reizen komt, wat al enigermate is begonnen, dan
zullen terugkerende sovjetburgers, met andere gedachten over
hun toekomst, het systeem nog verder infiltreren. Op den duur
sterft het marxisme-leninisme uit. De Rus begrijpt in zijn binnenste dat hij een mens is, die zeer veel tekort komt en zeer
veel wordt onthouden. Ze spreken er misschien niet altijd over
maar de geschoolde klassen weten maar al te goed hoe zij te
kort worden gedaan. Het is een droevige situatie. Zij voelen
zich vernederd, omdat ze niet in staat worden gesteld te leven
zoals zij dit zouden willen. Er vindt een soort systematische
vernieling van de oorspronkelijk mens plaats vanaf het moment
dat hij bewust in het leven staat. Dat is wel even iets anders dan
een nieuwe marxistische mens in de wereld zetten. Vooral de
intelligentere en gevoeligere mensen lijden hier zichtbaar onder.”
Na afloop van dit gesprek noteerde ik: „Uit Murarka kwam
niet zoveel, behalve dat hij me vroeg zijn Leica camera voor
hem in Amsterdam te laten repareren.” Ik besefte toen kennelijk onvoldoende, hoeveel waardevolle gedachten hij tussen de
regels door had gelanceerd.44
Van 12.50 uur tot 14.30 uur bracht ik met Vladimir Kouznetsov door.45 Genia Makarova had van alles over onze reis aan
hem overgebracht, maar ondanks haar pogingen de rust te verstoren hadden we een uitstekend gesprek. ’s Middags was ik samen met Tage Domela Nieuwenhuis en zijn vriendin Theresa,
welke combinatie ik niet begrijp.
Bij terugkeer in het hotel arriveerde generaal Suharjo Padmodiwirjo. Ik moest eerst een brief van acht pagina’s lezen aan zijn
Nederlandse vriend Jan Avé over de algemene situatie in de Indonesische gemeenschap van 40 tot 50 personen in Moskou. Ik
zal dit bericht meenemen.
Later spraken we over een invasie van buitenaf om het regime
Suharto omver te werpen. Het zou als een guerrillabeweging
in bijvoorbeeld Kalimantan kunnen beginnen, een terrein dat
Suharjo op zijn duimpje kent. „Zou China helpen?” vroeg ik
hem. „Ik heb in de jaren 1967-1968 deze mogelijkheid in Peking besproken,” zei hij, „maar ze waren volkomen geconcentreerd op hun toenmalige Culturele Revolutie. Ik houd het
echter voor mogelijk dat zelfs de Sovjet-Unie een dergelijke
strijd onderhands zou willen steunen.” Generaal Harjo maakt
steeds weer de indruk een uitermate scherpe, gedisciplineerde
en georganiseerde mind te hebben. Zonde dat hij op deze ma-
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nier voor Indonesië verloren gaat. Hij zou de ideale man zijn
om een opstand tegen Suharto te beginnen. „Het gaat erom
eerst de nodige verbindingen tot stand te brengen,” zei hij.
Ik vertelde hem over mijn gesprek met Dev Murarka en hoe
corruptie in de hoogste regionen van het partij-establishment
zegevierde. Dev kende de 17-jarige zoon van een hoge piet,
die een aantal buitenlandse auto’s bezat. Het Bolshoi had 33
buitenlandse auto’s voor leden van de groep aangeschaft.
Ook wees Murarka op het nepotisme in het systeem. De zoon
van Leonid Brezhnev werkte op een ambassade in het buitenland. De zoon van premier Aleksei Kosygin, dr. Jermen Gvishiani, bekleedde een machtige positie in het Comité voor Wetenschap en Techniek van de Raad van Ministers.46 Kosygins
dochter, Ludmila Gvishiani, schijnt hoofd te zijn van de bibliotheek voor buitenlandse publicaties. „Zij heeft er in vijf jaar
een complete chaos van gemaakt en is een complete idioot,”
aldus Murarka. Maar omdat Dev ook van zijn eigen premier,
mevrouw Gandhi, zegt dat zij een „power hungry female is, that
will be shot for the sins of her son,” hecht ik niet te veel waarde aan
zijn kritiek op mevrouw Gvishiani.
Wat me trouwens verbaasde was, dat Kouznetsov op de hoogte bleek van Koen Corvers uitzending voor de AVRO over het
onklaar raken van mijn taperecorders. Nog verbaasder was ik
toen hij eraan toevoegde: „maybe there is some magnetic field in
your hotel.”
„Het is waar,” aldus generaal Suharjo, „dat de zonen van communistische leiders zich misdragen. Waar geen controle is,
vindt corruptie plaats. Dat is een wet. De zonen van de hoge
bazen ontsnappen aan die controle. De Culturele Revolutie in
China was juist bedoeld om de corruptie aan de top tegen te
gaan. Je moet hier slim zijn om het juiste vlees te kopen. Je
moet vooral uitstekende ogen hebben anders verkopen ze je
voornamelijk botten. Een lendenbiefstuk is er nooit, hoogstens
in de winkel voor diplomaten en dan betaal je er negen dollar
voor. De top hier is absoluut zo corrupt als de pest en niemand
doet ze wat. Om de zaak hier draaiende te houden doen ze alsof ze India helpen maar eigenlijk verlakken ze iedereen. Ze
willen nu Amerikaans graan tegen sovjetolie gaan verhandelen.
De wereld denkt dat ze zeer ver in hun ontwikkeling zijn, omdat ze een raket naar Venus sturen, maar in werkelijkheid zijn
ze schromelijk achter met alles.”
46 Gvishiani, mij wel bekend, tekende ook de buitenlandse commerciële contracten
van de USSR.
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47 De communistische partij van Indonesië.
48 Zie On Growth, Volume I, Putnam & Sons, 1974.
49 Robert Jay Lifton en Eric Olson, Leven en Sterven, Ambo, Bilthoven, 1974, p. 46.
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Surjono vertelde hoe moeilijk zijn positie in Moskou was:
„Erg, erg moeilijk Bung Wim.” Hij vervolgde: „De wijze
waarop PKI’ers47 uit Indonesië hier met elkaar om gaan, houd je
niet voor mogelijk, terwijl ze bovendien van overheidszijde
nog eens schandalig worden behandeld. Ze hebben de voormalige adjudant van D.N. Aidit opzettelijk ergens buiten Moskou een domicilie gegeven. Mevrouw Suharjo kende hem uitstekend. Hetzelfde gebeurde met de neef van PKI-leider Njoto.
Hij heeft geen kans gezien om in Moskou terug te komen. Pas
toen hij op sterven lag werd hem dit toegestaan. Daarop kocht
de partij een goedkope kist voor hem van 60 roebel. Generaal
Suharjo is bijgesprongen om hem een betere begrafenis te bezorgen.” Inderdaad walgelijke toestanden, zoals Surjono deze
beschreef. Er gaat natuurlijk ook niets boven fraternal communist
parties in this world. Hij vertelde bijvoorbeeld dat studenten die
afstuderen als laatste vak wetenschappelijk communisme krijgen. De studenten die niet worden vertrouwd of om andere
redenen niet in de smaak van de partij vallen, zakken op dit
laatste vak dan ook prompt als een baksteen.
Conny Brood is nu inderdaad permanent voor de NOS-televisie
in Moskou geaccrediteerd. Molchanov merkte op: „Zij is een
beetje gek, geloof ik.”
Lifton en Olson onderstrepen dat het rijpingsproces van een
mens een vorm van selectieve immunisering is. Deze vondst is
van Lifton.48 „Betekent volwassen worden een beetje doodgaan?” schrijven zij.49 Hoe komt het toch, dat wat tot leven
wordt geroepen, pas in een veel later stadium ontdekt dat het
onherroepelijk tot sterven is gedoemd? Lifton en Olson menen
dat men dit altijd heeft „geweten”. En dan begint de angst dat
de individuele kringloop van eigen natuur „onvoltooid” zal
blijven.
Om 13.00 uur bezocht ik Vladlen Troshkine van de Central
Studio of Documentary Films. Hij woonde in een gebouw met
twaalf verdiepingen, maar omdat ze hier nu eenmaal nooit
naamkaartjes op gebouwen en deuren zetten, moesten Genia
Makarova en ik avonturieren. We probeerden de 8ste. Niets.
Troshkine bleek uiteindelijk op de 12de te wonen. Genia vertelde intussen dat, toen ze van onze reis naar Alma Ata thuis
kwam, zij Den Vaderland Getrouwe in haar boekenkast zag staan
en onmiddellijk de kaft omdraaide opdat ze niet langer tegen
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mijn naam aan behoefde te kijken. „Welja,” reageerde ik. „U
maakt altijd grapjes, mag ik dan geen grapjes maken?” aldus
mijn tolk.
Troshkine maakte de film over het BAM-(spoorlijn)project in Siberië en is nu bezig met een film over de conferentie van Helsinki, die de naam De grote dag krijgt. „Als er tijd voor was, zou
ik u mijn film Zo is de jeugd willen tonen,” zei hij. Verder kreeg
ik het gevoel dat hij mijn bezoek maar tijdverlies vond. Wie
weet had hij gelijk. Soms tjotjokt 50 een gesprek helemaal niet.
Om 15.00 uur waren we bij COMECON, de Oost-Europese tegenhanger van de EEG. Het ging mij voornamelijk om een
kennismakingsgesprek opdat ik schriftelijk vragen zou kunnen
inleveren om uiteindelijk een gesprek te hebben voor mijn EUROPA-boek. Ik hoopte dat de voorzitter van COMECON, Nikolai Faddeev, later zelf de antwoorden zou kunnen geven.
We werden door een onbeschofte klier, een zekere Zawoski,
te woord gestaan. Nadat Genia en ik eerst zowat bijna door
twee klabakken bij de ingang het gebouw werden uitgesmeten,
zaten we tenslotte bij deze figuur. Toen ik, met deel II van mijn
Club van Rome-interviews in de hand, verklaarde dat professor Georgii Arbatov en professor Jermen Gvishiani mij ook interviews hadden gegeven, snauwde de man: „Wij kennen uw
boeken.”
„Dat kan helemaal niet, want dit boek is pas enkele weken geleden in New York verschenen.” Ook een Tsjech voegde zich
bij ons gesprek. Het verbaasde me hoe emotioneel Zawoski eigenlijk steeds was en door zijn Tsjechische collega voortdurend
moest worden afgeremd.
’s Avond belde generaal Suharjo. „Wat wij gisteren bespraken –
een guerrilla beginnen tegen het Suharto-regime – is een briljante gedachte. Ik heb er de gehele nacht over liggen denken
hoe dit zou kunnen worden opgezet. We hebben in ieder geval
genoeg mensen die granaten kunnen werpen en mortieren bedienen, maar het belangrijkste is natuurlijk de algehele organisatie. Het zou inderdaad het begin van de omverwerping van
het Suharto-regime kunnen betekenen. Natuurlijk zou ik zo’n
beweging willen leiden.” Hij had er zoveel over liggen piekeren dat hij zich er vandaag ziek door had gevoeld.
28 oktober 1975

De ochtendzon en de kleuren zijn prachtig. De gedachte aan
mam vervult me met verdriet. Zij bewaarde alle brieven van
hen die zij liefhad, haar moeder, onze vader en de kinderen.
50 Klikt.
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Omdat zij zo uniek in mijn leven is, zou ik deze allemaal
nauwkeurig moeten bestuderen. Hoe zou het zijn om 50 jaar
na je dood je dagboek nog eens te kunnen bewerken? Zou zij
vorig jaar inderdaad zo uitgeput zijn geweest, dat zij zich werkelijk aan de dood heeft overgegeven? Hoe is het toch precies
geweest?
„Door zelfmoord te plegen doet iemand een poging eens en
voor altijd de doodsangst te overwinnen”, schrijven Lifton en
Olson. Bij de Japanse hari-kiri-praktijk, ondervangt de rituele
zelfmoord een waardig sterven en de vernedering van de nederlaag. De dood heeft natuurlijk helemaal niets met een nederlaag te maken. De benzine van de machinerie is voor goed
opgeraakt. Het nucleaire materiaal, dat de raket in een baan om
de aarde liet draaien, is uitgeput. Simple comme bonjour.
Om 11.00 uur zijn we op het Institute of Concrete Social Studies voor een ontmoeting met professor Igor Bestuzhev-Lada,
voorzitter van de vakgroep van Social Forecasting. Ik maakte
zo’n tien pagina’s notities van dit gesprek. Hij overlaadde me
aanvullend met materiaal dat hij had gepubliceerd.51
Intussen heeft G. Seleznev in Smena 52 gereageerd op het artikel
van Henk Broekhuis, alias Karel van het Reve in de NRC. De
titel: EEN OPVOLGER VAN MÜNCHHAUSEN, DOCTOR BROEKHUIS. Seleznev vertelt hoe ik de eerste dag van mijn vorige bezoek aan Leningrad bij de redactie binnenstapte. Ik heb ze inderdaad, zoals wordt vermeld, gezegd dat ik me had
verwonderd over het feit dat een krant als NRC Handelsblad een
zo dwaas en leugenachtig verhaal als dat van Karel van het
Reve heeft kunnen opnemen. „Voor mij was de naam Henk
Broekhuis eerst ook een raadsel, maar toen ik vernam wie er
achter dit pseudoniem schuilging, werd mij opeens alles duidelijk. Broekhuis bleek de professor Slavische talen aan de prestigieuze universiteit van Leiden te zijn. Bovendien staat hij aan
het hoofd van het zogenaamd Hertzen-genootschap dat zich
specialiseert in anti-sovjetisme. Hij associeert zich met mensen
die zich in de USSR gecompromitteerd hebben.”53 Ik gaf ook te
kennen dat Broekhuis het boek dat ik nog moest schrijven al
bij voorbaat in de meest vooraanstaande Nederlandse krant belachelijk probeerde te maken.
Het volgende bezoek was bij professor Boris Urlanis van het
Instituut voor Economie van de Sovjet Academie der Wetenschappen. We begonnen over de Club van Rome te spreken.
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Urlanis: „Groei kan niet zonder grenzen zijn. Dit is zelfs onnodig om aan te tonen. Ik begrijp die titel Grenzen aan de groei van
de Club van Rome dan ook niet. Ik bestudeer momenteel zelf
de mogelijke stabilisatie van de wereldbevolking die rond 2050
wellicht op elf miljard zal komen. Ik was hier trouwens al mee
bezig voor Dennis Meadows met zijn computerstudie kwam.
Het tempo van de bevolkingsgroei is regelmatig.”
„Hebt u die groei bestudeerd sedert het paleontologische tijdperk?”
„Nee, sedert Adam en Eva. Het groeitempo van de wereldbevolking heeft een maximum peil van 2,1 procent per jaar bereikt. Het kan nog tot 2,2 procent stijgen, maar ik verwacht
niet dat het hoger zal uitkomen.” Hij geeft vervolgens een gedetailleerde uiteenzetting over aantallen gezinnen, kinderen en
aanverwante problemen. Ik vraag hem of hij de sovjetmens als
progressief zou omschrijven.
„Dat is een moeilijke vraag. De mensen zijn zeker meer progressief dan conservatief.”
Ik vertelde in Leningrad een theaterstuk, bedoeld als parodie
op het leven van een sovjetkolchoz, te hebben bijgewoond, maar
dat het publiek er niet enthousiast over kon zijn.
Urlanis: „De jeugd reageert anders. Er is een film verschenen:
Laten wij tot maandag leven. In die film komt een scène voor
waarin een lerares de leerlingen vraagt te reageren op het thema Wat is geluk? Een meisje antwoordt: „Voor mij is geluk vier
kinderen te baren.” De hele klas lacht. Wat een stomme griet!
Dat is de reactie van de hedendaagse jeugd. Ik was zelf het negende en laatste kind in ons gezin. Maar je vindt tegenwoordig
nog maar zelden gezinnen met vier kinderen in Moskou.”
Tages vriendin Theresa was meegekomen naar het gesprek met
professor Urlanis. „Hij is een jood of een Litouwer”, zei Volodja, „maar in ieder geval geen Rus.” We belden Tage op, die
met de metro naar ons volgende gesprek met professor Alexandr Efremov54, historicus verbonden aan het Research Department van de Vakbonden, kwam.
Ik begon met te vragen hoe de Sovjet-Unie reageerde op het
feit dat zodra de inkt van de Verklaring van Helsinki droog
was, zowel de Amerikaanse minister van Defensie James Schlesinger, als NAVO-bevelvoerder Al Haig, zeurden over het sovjetgevaar en hoe nodig het was de oorlogsuitgaven op te voeren. Het was waar dat het Kremlin zich ook zorgen maakte
over het verzet in het Westen tegen de besluiten van Helsinki,
54 In mijn EUROPA-boek noemde ik hem Yefremov, maar dat komt omdat Russiche tolken namen allemaal anders schrijven.
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ook in de pers. Dat begon al toen de Westerse media maar weinig of geen aandacht aan de inhoud van de akkoorden besteedde. „Raymond Aron heeft geschreven dat nooit eerder zoveel
diplomaten zo weinig bereikten als in Helsinki.”
Efremov: „Wij zijn het hier niet mee eens. We moeten Helsinki niet alleen bezien vanuit het verleden of het heden, maar
ook met het oog op de toekomst. Het is in ieder geval een ongehoord feit dat 33 Europese staten plus de VS en Canada het
eens konden worden over dit document. Getuigt dit niet van
ontspanning (…)? Natuurlijk leidt detente er toe, dat het moeilijk wordt geld te krijgen voor militaire uitgaven. Schlesinger
heeft zelf geschreven dat dit een probleem vormde.”
„Wat voor indruk maakt het eigenlijk in Moskou, dat figuren
als Henry Kissinger en James Schlesinger elkaar voortdurend
over belangrijke zaken tegen spreken?”
„Wij merken dit ook op. Het weerspiegelt de verschillende
standpunten in de Amerikaanse top over de wijze hoe er na
Helsinki verder zal moeten worden gegaan. Schlesinger wil dit
net als vroeger uitsluitend doen vanuit een standpunt van politieke en militaire bangmakerij via het vervolmaken van wapensystemen. Als vertegenwoordiger van het militair-industriële
apparaat is hij kennelijk bang voor inkrimping en bezuiniging.
Aan de andere kant, voor zover ons bekend, getuigt het optreden van Kissinger van begrip voor het feit dat het enige alternatief voor ontspanning een wereldoorlog is. Daarom is dit
voor ons een realistische benadering.”55
Van 20.00 uur tot 23.15 uur heb ik opnieuw met generaal Suharjo gesproken. Hij vertelde bijvoorbeeld dat generaal Nasution, na de 1 oktober-affaire in 1965, een hoge officier met een
persoonlijke brief naar maarschalk Rodion Malinowski zond
met het dringende verzoek dat de Sovjet-Unie zich niet zou
mengen in de strijd van het Indonesische leger met de Partai
Kommunis Indonesia (PKI). Je zou beter kunnen zeggen, met de
massamoord op een miljoen Sukarno-aanhangers en een paar
communisten. „Het Kremlin probeert nu weer aan te pappen
met Suharto.” Om hen te testen, had Suharjo aan de sovjetautoriteiten gevraagd een brief aan zijn broer in Indonesië te bezorgen. Hij wilde weten of ze tot zoiets in staat waren. Vele
maanden bleven ze tegen hem zeggen dat er moeilijkheden
waren, maar dat men er mee bezig was. Na meer dan een jaar
zeiden ze dat de brief bij zijn broer was afgeleverd, maar hij
hoorde via eigen kanalen dat zijn broer niets had ontvangen.
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Van sovjetzijde werd hem gevraagd een lijst van progressieve
hoge Indonesische officieren op te stellen. „I will never give it
to them,” verzekerde hij mij. „They would simply hand it to
Suharto, so they can shoot more Indonesians, or arrest them.”
Ik werd misselijk van wat hij me allemaal vertelde over het sovjetsysteem. Generaal Suharjo Padmodiwirjo zit in een supertrap.
We bespraken ook weer ons plan een guerrilla tegen Suharto
te ontketenen vanuit de Philippijnen misschien, of vanuit Maleisië. Francisco Paesa zal zeker voor valse paspoorten kunnen
zorgen, dan is het toch nog een keer handig hem te kennen. Ik
heb het onaangename voorgevoel dat Pak Harjo niets van dien
aard zal ondernemen.56
Intussen heeft Genia Makarova voor me uitgezocht wat er gebeurde met mijn Libanese vriend, die ik op het vliegveld van
Jerevan in nood aantrof. Azizi Sarkis is toch naar Beiroet teruggezonden. Erg jammer.
29 oktober 1975

Op 22 en 25 oktober hebben de sovjets twee ruimtevaartuigen
in een baan om Venus gebracht, namelijk de Venera 9 en Venera 10 en deze hebben op de planeet een zachte landing uitgevoerd. Het is een fantastische prestatie en opnieuw een first
voor de Sovjet-Unie in de strijd met Amerika om ruimtevaartprimeurs.
Om 11.00 uur ontmoette ik dr. Vladimir Michailov, een psycholoog verbonden aan het Instituut voor Psychiatrie. Hij gaf
me een overzichtje van de geschiedenis der psychologie in de
USSR, waar ik niet veel aan had. Hij benadrukte hoe Josef Stalin
deze tak van wetenschap had laten saboteren. Nog maar tien tot
vijftien jaar geleden is de psychologie nieuw leven ingeblazen.
Hij vertelde in de gelegenheid te zijn geweest in Londen een
bezoek te brengen aan de psycholoog H.J. Eysenck, die immers wereldbekendheid kreeg door onderzoekingen op het
gebied van de persoonlijkheid en het sociale en politieke gedrag van mensen. Een echt interessant gesprek kwam niet van
de grond.
Om 12.15 uur was ik op de Nederlandse ambassade omdat de
heer A.B.M. Norbart me voor een uithoorlunch had genodigd. Hij blijft me Olthof noemen, waar ik met opzet geen notitie van neem. We reden in een splinternieuwe Volvo naar een
diplomatenflat. Hij excuseerde zich dat het meubilair staatseigendom was. Na een sherry gingen we aan tafel en kregen een
56 Hij zou inderdaad het plan niet uitvoeren.
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floddertje biefstuk met wat groenten geserveerd. Hij vertelde
dat zijn dienstbode hem 160 roebel in de maand kostte plus een
maand vakantie aan de Baltische Zee. Ik heb hem exact verteld, waar ik mee bezig was geweest en wat ik verder allemaal
nog van plan was, inclusief mijn uitnodiging aan Anatoli Agaresjev van Komsomolskya Pravda. Wat dit laatste betreft raadde
hij me aan dit via de heer G.J. van Hattum van Buitenlandse
Zaken te spelen, wat mij de zekerste weg leek het plan in de
soep te laten lopen, vanwege zijn anti-sovjethouding. Wellicht
kon Anatoly via het culturele uitwisselingsprogramma naar
Nederland komen. „Waarom niet gewoon zoals ik hier ben
gekomen, als werkend journalist?” vroeg ik.
„Ik kan me voorstellen dat ze hier blij met u zijn, wanneer er
een goed boek over de USSR wordt geschreven,” antwoordde
Norbart.
Norbart blijft huiverig voor wat ik doe. Hij begrijpt in de verste verte niet wat mijn bedoelingen zijn. Hij heeft zijn mening
al gevormd. Ik kan net zo goed mijn mond houden. Hij zei dat
het zeer moeilijk was om in Moskou aan informatie te komen.
„Nou, ik heb er geen last van. Ik doe niet anders,” zei ik.
„Wij zouden nooit kunnen doen wat u nu doet,” aldus Norbart.
„Daarom zou samenwerking met journalisten, die door de sovjets worden vertrouwd – ook al erkent men dat ze aan Wester75
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se kant staan, zoals ik – van nut kunnen zijn in plaats van hen
proberen in sovjetogen verdacht te maken, zoals een uwer
voorgangers hier in Moskou met mij heeft gedaan,” antwoordde ik. We borduurden nog wat voort over het verschil tussen
diplomaten en journalisten en omdat ik blijkbaar iets zei wat hij
als „gevaarlijk” beschouwde, wees hij naar de lamp die boven
de lunchtafel hing. Als ik wist dat in dat ding een microfoontje
zou zitten, zou ik het uit het raam smijten en niet iedere dag
die God geeft er onder zitten te smikkelen.
Hij gebruikte een belletje om de dienstbode te roepen en benadrukte het ding het laatst in Lagos te hebben gebruikt, wat voor
de heren afluisteraars betekende: Moskou brengt me terug in
Afrika.
Heb Theo Cammann in Tilburg gebeld, om erachter te komen
of het okay was met Peter. Hij ging juist naar hem toe. „Geef
hem een zoen van me en groet zijn moeder.”
Van 15.00 tot 16.00 uur ontmoette ik professor Georgii Arbatov. We zaten tegenover elkaar aan een kleine tafel, die tegen
zijn bureau aan staat. Hij rookte een pijp. Thee werd geserveerd, met de gebruikelijke koekjes en Russische bonbons. We
voerden een geconcentreerd en intens gesprek. Ik moet zeggen: ik was het met zijn internationale observaties eigenlijk
volkomen eens. De taperecorder werkte weer niet. We kwamen overeen dat ik hem schriftelijke vragen zou stellen. „You
see, I am keeping my academic freedom, which enables me to
talk to people like you.”57 We spraken eigenlijk volkomen
vrijuit en ongeremd met elkaar. Dit terwijl hij toch ook een lid
van de Opperste Sovjet is.
Hij maakte meteen twee opmerkingen. De eerste was dat het
niet uitgesloten zou zijn dat er ondanks de akkoorden van Helsinki een terugkeer naar de Koude Oorlog kon komen, met uiterst gevaarlijke consequenties. En de tweede mogelijkheid die
hij voorzag, was „a freeze into a multi-polar balance of power
with the madness of a continued arms race”. Hij voorzag zelfs
een mogelijke derde ontwikkeling, namelijk dat samenwerking
en versterking van wederzijdse veiligheid wel degelijk verder
zou worden uitgediept, zoals in Helsinki was voorzien. Waar
het op dit moment om gaat is „not to loose your head in the
present precarious situation.” Het laatste zou slechts kunnen
worden bereikt via eerlijke en openhartige onderhandelingen
en gesprekken over het opbouwen van een nieuwe vorm van
57 Hiermee bedoelde hij dat hij zich als wetenschapper vrijer kon bewegen dan wanneer hij bijvoorbeeld in het Politburo zitting zou nemen of ambassadeur zou worden.
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samenleven. Hij gaf me het eerste artikel dat hij samen met zijn
zoon Aleksey schreef voor de New Times.58 Het behandelt ontwapeningsproblemen. „Ik had gehoopt dat mijn zoon architect
zou worden, maar hij is militaire vraagstukken gaan bestuderen.”
Ik vertelde na terugkeer van de lunch met de heer Norbart een
rij van 25 joden voor de ambassade te hebben zien wachten.
Norbart had gezegd: „Zij hebben een vergunning om te vertrekken en komen bij ons het visum voor Israël halen.”
„Why doesn’t Senator Henry Jackson publicly acknowledge,
that because of détente, we allowed already 100.000 Jews to
immigrate Israel?” aldus Arbatov. Hij vertelde dat steeds meer
sovjetburgers mysterieuze brieven uit Israël ontvingen, die hen
in verlegenheid brachten. Een joodse ingenieur had zo’n brief
aan hem gegeven. Hij wilde opstaan om het ding te gaan halen,
maar ik zei hem dat hij zich de moeite kon sparen want ik geloofde hem zo ook wel. De ingenieur had Arbatov verzekerd
geen enkele bedoeling te hebben om naar Israël te gaan. Hij
had gezegd: „Please protect us against such provocations.” Professor Arbatov vroeg zich af waar dergelijke brieven werden
georkestreerd: „The wife of one of our outstanding composers
even got such mail from Israel, and so did many other people?
What is this?” Het is natuurlijk ook absurd, maar het laat zich
indenken welke machten en krachten hier achter zitten. Arbatov vertelde dat een Amerikaans lid van het Congres in Moskou bemerkte dat hij voortdurend door twee mannen werd
gevolgd. Bij onderzoek bleek dat het CIA-agenten waren.
Een andere Amerikaanse delegatie uit het Congres was in Leningrad aangekomen. De eerste vraag die zij hadden gesteld
was of er ontmoetingen met dissidenten konden worden geregeld. Later was men van sovjetzijde er achter gekomen dat een
week voor de aankomst van de officiële delegatie al enkele buitenlandse agenten waren gearriveerd om deze „geheime tête-àtêtes” te arrangeren. „Ze vroegen mij of ze onze toestemming
hadden om met dissidenten te spreken,” vervolgde Arbatov.
„Ik heb ze gezegd: dat moet je Speaker of the House, Carl Albert,
vragen, niet mij. Het maakte op ons wel een vreemde indruk
dat een delegatie uit het Congres vrijwel direct bij aankomst dit
onderwerp aanroerde.” Hij had natuurlijk volkomen gelijk. Ik
heb Arbatov maar niet verteld hoe ik dit varkentje op mijn
sovjetreizen heb gewassen. Ik ben er zeker niet mee begonnen
noch geëindigd, maar naast de keurig opgediste propaganda,
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heb ik me wel degelijk „van andere zijde” laten inlichten, ook
al ging dit soms via „de stille kracht” en soms via de koffer.
Norbart vroeg trouwens of ik het proces tegen de Nederlanders, die met hasj werden betrapt, wilde bijwonen. Dat doe ik
dus niet. Geen interview, prima. Ze zoeken het maar uit.
30 oktober 1975

Het had zeven graden gevroren. Volodja Molchanov belde om
te zeggen dat zijn auto was bevroren. Het sneeuwt.
Ik sta buiten op hem te wachten en word weer overvallen door
verdriet over mam. In juli vorig jaar was ik ook in Moskou. Zij
was alleen. Ik heb te weinig aandacht aan haar besteed. Ik ben
lief geweest maar niet lief genoeg. Wanneer mij ooit wordt gevraagd wat mijn grootste fout is geweest, dan is het „not having
treasured sufficiently the uniqueness of my mother.”
Om 10.00 uur ben ik met Molchanov bij Nikolai Pankov van
het Comité voor Europese Veiligheid en Samenwerking.
Pankov hield het gebruikelijke verhaal over het belang van
Helsinki en het verbreden van de betrekkingen tussen de Sovjet-Unie en Nederland. Het klonk allemaal uitermate propagandistisch dus ik wilde de temperatuur wat opvoeren en vroeg
hem of hij het bezoek van Max van der Stoel als een succes zou
bestempelen. Toen ik een absoluut standaard onbenullig antwoord kreeg viel, ik hem in de rede en zei het allerminst met
hem eens te zijn. Ik weidde over het aanbod van premier Aleksei Kosygin uit om met de Shell tot samenwerking te komen
en hoe Van der Stoel alles dienaangaande in de puree had geholpen.59
Pankov ging er zelfs niet op in en babbelde onverstoord naar
eigen goeddunken verder. Ik begreep weer aan een verkeerd
adres te zijn. Omdat hij had gezegd dat er ook kringen in Nederland waren die gekant waren tegen detente, „vooral mensen
die verbonden zijn met de secretaris-generaal van de NAVO, de
heer Luns,” „die bang zijn voor ontspanning” haakte ik aan.
Wat konden hij en zijn comité doen om aan meneer Luns en
de zijnen tegengas te geven? „Ik zal u een openhartig antwoord
geven,” zei Pankov en overstroomde me opnieuw met nietszeggende frasen. Omdat er wederom werd gehamerd op de
verspreiding van de Verklaring van Helsinki in de Sovjet-Unie
in miljoenen exemplaren, onderstreepte ik dat ik op mijn reis
in Pionierspaleizen en op scholen had gevraagd wie de Act of
Helsinki kende, maar geen hond had het ding ook maar zelfs in59 Zie Memoires, 1973-1974.
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gekeken. Ook vertelde ik dat ik met jongeren had gesproken
die niet bepaald pro het regime waren. Zoals in Jerevan waar
een jonge uit de DDR teruggekeerde militair, Karen, mij de
riem met hamer en sikkel had geschonken die hij tijdens zijn
diensttijd had gedragen.
„Weet u wel,” aldus Pankov, „wat in onze cultuur een dergelijk gebaar tussen vrienden betekent? Die Karen heeft tegen u
willen zeggen: Wij zijn blood-brothers!” Toen Pankov dit zei
kreeg ik het ontzettend warm en begon te transpireren. Die
gedachte wond me eigenlijk op, want Karen was mijn favoriet
geweest in de groep. Pankov: „Ik moet u een compliment maken. U bent een mooie man en vrouwen zullen u veel complimentjes maken. Maar als een man u een compliment maakt,
dan is dit een ernstige zaak. U hebt tijdens uw reis de SovjetUnie met kritische ogen proberen te begrijpen. U bent op de
juiste weg. Ik zou zeggen dat u de hoofdzaak te pakken hebt.
U begint ons fundament te begrijpen, want zonder dat kan
men de USSR niet begrijpen.”
Misschien omdat ik vanmorgen al over mam stond te mijmeren vertelde ik tijdens het gesprek dat ik eens op televisie60 had
gezegd tot de conclusie te zijn gekomen dat mijn moeder het
meest unieke mens in mijn leven was geweest. Na een lange
uiteenzetting over hoe ik het vak zag en hoe ik leefde, vervolgde Pankov: „Volgens mij hebt u geluk gehad in het leven. U
bent een gelukkig mens om twee redenen. Het gebeurt zelden
dat in een gezin de moeder voor haar zoon – dat onderstreep ik
– de ideeënbepalende vader is, hoewel zij de moeder is. Het is
doorgaans de vader die de ideeën van de kinderen vormgeeft,
want de zoon voelt zich aangetrokken tot de vader en de dochter tot de moeder. En het tweede is dat u blijkbaar de waarheid,
die uw moeder u heeft bijgebracht, in het leven meevoert. Dat
is een monument voor de moeder. Dat is het bewijs dat zij nog
voor u leeft en u haar iedere dag raadpleegt. Dit maakt u tot
een gelukkig mens. Ik zou u willen toewensen verder door het
leven te gaan, zelfs tot het einde, als een persoonlijkheid. Het is
onbelangrijk hoeveel u zult schrijven, het is belangrijker om
een persoonlijkheid te zijn. Ik wil er nog aan toevoegen dat er
nog geen tien jaar zijn verlopen, waarin is bewezen dat uw mening over Indonesië juist was. Ik denk dat het mogelijk is dat er
eveneens geen tien jaren zullen verlopen, voordat men zal begrijpen dat uw mening ten opzichte van de Sovjet-Unie eveneens de juiste was. Maar de hoofdzaak blijft natuurlijk wat u
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doet. Uw werk bestaat eruit, zoals u ook zelf zegt, en zoals Leonid Brezhnev heeft gezegd, een bijdrage te leveren aan de realisatie van de ontspanning. Dit zien wij als uw bijdrage aan de
geest van Helsinki.”
Ik kreeg het een tweede keer erg warm en transpireerde opnieuw toen hij over mam begon te spreken. Het is een puur
chemische reactie denk ik. Waar haalde hij de onzin vandaan?
Mijn ideeën, mijn waarden, het fundament van mijn wezen
heb ik van mijn beide ouders meegekregen. Ik denk alleen dat
mijn brein meer als de mind van mijn moeder functioneert, ook
door gezamenlijk beleven van muziek. Het feit dat mam na de
dood van vader in 1966 zo’n rol is gaan spelen in mijn leven tot
1974, komt voornamelijk door de opening die, door het wegvallen van vader, voor mij ontstond. Eindelijk kreeg ik de gelegenheid me werkelijk ongehinderd met haar bezig te houden,
vooral ook omdat een van mijn broers in Zwitserland woonde
en de andere in Zuid-Afrika. Volodja Molchanov vertelde eens
met Eppo Jansen van de NRC bij Pankov te zijn geweest. De
man had toen ook verkondigd „openhartig” te zullen spreken,
„maar pas nu heb ik gezien hoe Pankov is wanneer hij echt
openhartig is,” zei Volodja. Het zal best waar zijn. Daarom zie
ik ook geen enkele collega ooit als concurrent.
Om 13.00 uur ontmoette ik met Volodja de componiste
Alexandra Pakhmutova. We spraken in The House of Composers. Het was weer een hele toer om koffie te krijgen, die er
trouwens niet was. We werden met thee afgescheept. Zij was
een klein blond dametje dat me twee van haar platen en een
boekje over Yuri Gagarin, de eerste sovjetkosmonaut, met wie
zij bevriend was geweest, overhandigde. „Hij was moedig
maar liet het nooit merken,” zei ze. „Hij hield veel van mensen. Niemand kon het begrijpen toen hij in 1968 zo jong stierf.
Ik heb een liederencyclus aan hem gewijd.”61
Met Tamara Sachnazarova bezocht ik om 15.00 uur professor
Daniel Proektor van het Institute of World Economy. Helsinki
zag hij als „een verandering in de verhouding van krachten in
de wereldarena, ten gunste van het socialisme.” Het was de
consequentie van de vredelievende politiek van de socialistische landen. Ook interpreteerde hij Helsinki „als de groei van
realisme onder Westerse leiders.”
Ik: „Om een evenwicht te verkrijgen in de belangen van 33
Europese landen zou men, lijkt me, eerst die belangen enigermate op elkaar moeten afstemmen. West-Europa begrijpt ab61 Het overige gesprek laat ik rusten. Het is in mijn dagboek.
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31 oktober 1975

Ik ben het constante gelazer hier echt beu. Ik wil nu wel naar
huis. Ik ben in de stemming om helemaal geen boek te schrijven. Jacques Haenen is van mening dat de sovjetsamenleving
dermate schizoïde is, met zoveel tegenstellingen en flagrante
contradicties dat er haast geen beginnen aan is, te proberen de
puzzel te ontwarren. Hij vraagt zich ook wel enigermate af wat
er terecht zal komen van die nieuwe marxistische mens, maar
hij heeft het eigenlijk te druk met andere zaken nu zijn studie
psychologie pas tien jaar geleden weer uit de mottenballen is
gehaald, na door Stalin indertijd te zijn „gezuiverd”.
Tage Domela Nieuwenhuis ging gisteravond liever naar Boris
Godunov van Modest Musorgski, dan de laatste avond samen
wat doen.
Om 11.00 uur ontmoette ik Peter Barakhta van het Novosti uitgevershuis. Ik gaf hem Volume II (Putnam editie) van mijn Club
van Rome-interviews, voor mogelijke publicatie in de SovjetUnie. Als ik in december terugkom, kan ik mijn reis zelf van
een voorschot op dit boek financieren. „Ik sta op die manier
62 In de door Novosti uitgetypte tekst stond tweemaal nooit. Overdrijf graag maar ze
kunnen er in Moskou ook wat van.
63 Er bevindt zich een elf pagina’s lang gesprek met Proektor in mijn dagboek.
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soluut niets van wat hier gebeurt of wordt nagestreefd. Men
weet niet hoe uw samenleving in elkaar zit.”
Professor Proektor antwoordde dat hij slechts had gesproken
over een evenwicht bereiken in de buitenlandse politieke belangen. Het was duidelijk dat hij me niet begreep. Alsof je tussen binnenlandse en buitenlandse belangen van 33 Europese
staten enige verschil zou kunnen maken: ze zijn totaal met elkaar vervlochten. Ik zei dat, nu ik in de Sovjet-Unie had rondgekeken, het me van het allergrootste belang leek dat de westelijke helft van Europa zou aanvaarden dat de Sovjet-Unie een
gevestigde orde was en onveranderlijk zou zijn. „Wanneer het
Westen blijft proberen om uw samenleving te vormen naar
Westerse maatstaven, komt er nooit iets van Helsinki terecht.
De Sovjet-Unie zal immers nooit een kapitalistische maatschappij kunnen worden, nooit.”62
Proektor zei dat ik op het tweede gedeelte van zijn antwoord
was vooruitgelopen.63 Bij vertrek vroeg de professor of ik
schreef zoals ik sprak.
Later ontmoette ik Jacques Haenen, die hier studeert. Hij was
het met me eens, dat het sovjetsysteem een dictatoriaal systeem
is, dat niet meer omver is te gooien.
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sterker tegenover critici in Nederland,” zei ik en daar waren de
heren van Novosti het mee eens.
’s Middags bezocht ik een bijeenkomst in Friendship House
van de sovjetpendant van de Vereniging Nederland-USSR. Genia
belde Tage en Theresa of zij ook wilden komen. Tage droeg
een bruine coltrui en corduroy jeans. Ze kwamen later in de
avond nog naar hotel Rossia. Ook generaal Suharjo kwam
groeten. Hij waarschuwde me dat de voormalige PKI-journalist
Surjono beslist niet te vertrouwen was, omdat hij bang was.
Genia Makarova onderstreepte: „Als u op deze reis met Tamara of Volodja gewerkt zou hebben, zouden zij na drie dagen
zijn weggelopen. Ik heb dit echter doorgezet omdat ik wist hoe
belangrijk uw boek zou worden. Als ik dat niet had begrepen,
zou ook ik niet meer met u hebben willen werken. U bent een
heel moeilijk mens, maar ik begrijp u.”
1 november 1975

Aeroflot 227, Moskou-Amsterdam
Volodja Molchanov bracht me weg, omhelsde me, gaf me
twee kussen en zei: „Doe de groeten aan Peter.”
We vertrekken op tijd. Dit betekent, dat ik tegen 16.00 uur
Keke uit de kennel kan bevrijden.
Zit notities te maken hoe mijn boekje moet worden.
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2 november 1975

Amerbos
Was gisteren om 13.00 uur thuis, rangschikte de post en las alleen een lieve brief van Casper van den Wall Bake uit Mahaneze, Zuidwest-Afrika. Hij zond foto’s van hoe zijn Landrover
over de kop was geslagen in de jungle.
Ik ben eerst met rozen naar Den en Rust gegaan en stond bij
het graf van mijn ouders. Huilde. Tante Jetty had hei laten
planten, precies zoals ik had willen laten doen, dus het is okay.64
Ik had eerst Keke gehaald. Hij jankte bij het graf nog steeds van
blijdschap dat ik terug was. Gaf mevrouw Offereins ook een
boeketje voor de goede zorgen voor de hond. Keke verkeert
in prima staat.
Nauwelijks was ik thuis of Peter belde. Hij was om 23.00 uur
in Amsterdam. Hij zag er uitstekend uit, maar je kunt zien dat
hij nu 30 jaar is geworden. Hij zei weer voor de zoveelste keer
dat psychologie de enige studie bleef die hem interesseerde.
Wilde hij dit doorzetten, zou alleen de VS dit mogelijk maken,
omdat je daar gemakkelijk geld kan verdienen en ernaast studeren. Hij heeft gelijk. Dit probeerde ik al in 1967 te regelen,
toen ik zelf nog „fulltime” in New York woonde.
Peter vertelde tussen neus en lippen dat al zijn vrienden, Philip
Nasta, Theo Cammann en Kees Broos, avances naar zijn
vriend Fred Ress hadden gemaakt. „Jij bent een uitzondering
geweest,” zei hij. Het is nooit in mijn hoofd opgekomen, ook
al vond ik Frederick Ress een buitengewoon aantrekkelijke
kerel.
Rustige dag. Bezoek aan Thermos, waar we allebei een nummer hebben gemaakt. Ik was er aan toe.
3 november 1975

Ik werk aan een nieuw manuscript voor mijn Ruslandboekje
en schrijf ernaast artikelen voor de GPD en de Nieuwe Revu.
Vanmiddag heb ik de ouders van Tage Domela Nieuwenhuis
in Heemstede bezocht. Tage is precies zijn moeder, althans van
64 Later ontdekte ik dat ikzelf de tuinman had gevraagd hei op het graf te planten;
mijn vader hield ervan.
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binnen. „Als ouder zou je elf kinderen als Tage willen hebben”, zei ze ook nog. Dat zei me genoeg. Ze waren beiden zeer
ingenomen met Theresa en toch zagen zij er geen huwelijk van
komen. Ik heb Tage in Moskou opgebeld en verslag gedaan. Hij
reageerde aardig. Hij vertelde dat Genia Makarova hem een
paar maanden lang bijles Russisch zou geven.
Ik blader door de kranten en realiseer me hoe je in de enkele
weken dat je in de USSR hebt doorgebracht, van alle wereldinformatie verstoken bent geweest. Afschuwelijk eigenlijk. Wat
komt het sovjetpubliek allemaal tekort aan input.
Mevrouw Ien van den Heuvel van de PvdA schijnt de Berlijnse
muur een „historische juistheid” te hebben genoemd. Zij was
met een delegatie naar de DDR geweest, wat tot onderlinge
keet had geleid bij de socialisten. Zij vond een linkse dictatuur
beter dan een rechtse. Waar zou die mevrouw in de oorlog
hebben gezeten?
De sovjetdissident Vladimir Bukowski, die vastzit, heeft formeel een uitnodiging om zijn biologiestudie in Leiden voort te
zetten, aangenomen. Welke zijn de bindingen precies tussen
Leiden en de staat of de inlichtingendiensten? Weet iemand
dit?
Sidney Gottlieb, voormalig CIA-medewerker, heeft getuigd dat
de CIA in 1961 een hoeveelheid dodelijk vergif naar de Congo
vervoerde om de toenmalige premier Patrice Lumumba mee te
vermoorden. Victor Marchetti, tot 1969 assistent van een onderdirecteur van de CIA, heeft bekend gemaakt dat Richard
Nixon gedurende zijn eerste ambtsperiode plannen zou hebben gehad om samen met het Pentagon een staatsgreep daar uit
te voeren. Ook is thans bekend geworden, dat die frisse generaal William Westmoreland, opperbevelhebber in Vietnam, in
1968 van mening was dat Washington kernwapens diende in te
zetten in Vietnam.
Het sovjet hooggerechtshof heeft de vonnissen van elk tien jaar
voor Jim Poelman en Egbert Kolkman bevestigd, terwijl
Hendrik Scholtens en Roelof Thijs ieder zes jaar kregen. Absurd.
Intussen is Pier Paolo Pasolini (53), de Italiaanse filmmaker,
door een zeventienjarige bakkersknecht op een voetbalveld nabij Ostia vermoord. Deze Giuseppe Pelosi werd na een achtervolging door de politie in de sportauto van Pasolini gearresteerd.
De jongen was op straat in Rome opgepikt en naar de afgelegen plek gereden, zeker het plaatselijke Vondelpark voor homoseksuele activiteiten. Toen de jongen blijkbaar niet van de
avances gediend was, onstond er een knokpartij en Giuseppe
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4 november 1975

Er lag ook een brief van André Spoor in reactie op mijn protest
tegen het stuk van Henk Broekhuis in de NRC. „Verlaat je zin
voor humor je als je zelf het object van iemands spot bent?”
vraagt hij. Noem dat maar spot.66 Hij heeft gemakkelijk praten
want het is hem niet overkomen. Hij zegt dat Broekhuis slechts
polemiseert en ridiculiseert naar aanleiding van mijn interview
in Leningrad. Genia Makarova gaf toe dat mijn gesprekken in
de USSR zoals ze werden gepubliceerd, niet werkelijk overeenkwamen met wat ik had gezegd. Ik heb geen zin ieder woord
65 Zie bijlage 4: brief van Time d.d. 28 oktober 1975.
66 Zie bijlage 5: artikel van Karel van het Reve in de NRC.
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probeerde te vluchten. De bakkersknecht trok een plank van
een hek en ging er Pasolini mee te lijf. De jongen had zelf ook
een wond aan zijn hoofd. Wanneer een jongen niet vlot wil,
ben ik altijd meteen vertrokken. Pasolini beëindigde in augustus de film 120 Days of Sodom, gebaseerd op de dikke duim van
de Markies de Sade. Hij moet gedacht hebben een beschikbaar
jongetje, zoals op de filmset, in zijn vingers te hebben gekregen.
Fataal dus. Doodgaan voor een ragpartij?
Newsweek meldt, dat Suharto er eindelijk toe zou zijn overgegaan, generaal Ibnu Sutowo – bijgenaamd the Black Diamond –
president-directeur van de Pertamina oliemaatschappij, van de
meeste van zijn functies en verantwoordelijkheden te ontheffen. Ik heb die man in De Spiegel in 1966 de grond ingeschreven vanwege zijn exorbitante corruptie. Het kostte corruptor
Suharto bijna tien jaar voor hij zijn partner in duistere zaken
een kopje kleiner zou maken.
Time magazine heeft geantwoord op mijn protest, waarin ik
stelde dat het onjuist was om het voor te stellen of non-alignement in Belgrado begon in 1961, terwijl in werkelijkheid de basis voor ongebondenheid door Bung Karno werd gelegd in
Bandung in 1955. Time beroept zich op een door Colin Legum
geschreven passage in de editie van 1974 van Encyclopedia Britannica.65 Legum geeft de zaak niet correct weer en daar heb je
noch het Britse naslagwerk, noch Time voor nodig om dat te
weten. Ik heb Colin Legum nooit als een expert beschouwd.
Bij alles wat ik van hem las, ook ten tijde van de Congo-affaire,
zat hij er in mijn ogen te dikwijls naast. Er is niet tegen vervalsingen te knokken.
Tage zei, toen ons gesprek een zeer vreemd bijgeluid had: „Ze
gebruiken waarschijnlijk een afluisterapparaat met drie koppen.”
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te gaan vergelijken en te laten vertalen. Ik blijf er bij dat je nauwelijks van ironie en spot kan spreken wanneer Karel van het
Reve bijvoorbeeld zegt: „Overal waar Oltmans is geweest Den Haag, Jakarta, New York - overal heeft men hem met een
kluitje in het riet gestuurd, maar in Rusland worden al zijn vragen beantwoord (…).” Ik voeg de goed-praat-brief van Spoor
hierbij.67
Minister Max van der Stoel heeft in het parlement geantwoord
op vragen van de brave Fred van der Spek (PSP) hoe het nu met
het Nieuw-Guinea-onderzoek stond, zoals de regering door
het parlement werd gevraagd.68 De minister heeft een steekproefsgewijs onderzoek laten uitvoeren, nota bene! Publicatie
zou nadelige invloed kunnen hebben op de buitenlandse betrekkingen en/of individuele personen ernstige schade kunnen
berokkenen. Wie? Zou Luns misschien door de mand kunnen
vallen, terwijl hij nog secretaris-generaal van de NAVO is? Althans, het bovenstaande zegt Van der Stoel in een intern stuk,
gericht aan de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse
Zaken. Aan het parlement zegt hij iets heel anders, want dat is
het nietszeggende floddertje dat naar buiten komt. Dan te bedenken dat zelfs Van der Spek slechts heeft gereageerd op een
por van mij er weer eens wat aan te doen. De rest van het parlement is alles allang vergeten, en de boer hij ploegde voort.
Waar het op neerkomt, is dat de aperte oplichterij van Luns en
zijn kornuiten op die manier eeuwig de mist in dreigt te gaan.69
Joseph Luns gaf Wibo van de Linde van TROS Aktua een interview van dertig minuten. Zijn sovjetgevaarpassage was weer
levendig aanwezig.
geen begin van toenadering — ik geef nu
maar een voorbeeld. Met andere woorden,
détente is nog steeds niet wat men ervan
verwachtte. Ik geloof niet dat op dit moment Rusland agressieve bedoelingen
heeft tegenover het Westen, maar de capaciteit is er en dat is het belangrijke, men
had hetzelfde ook vóór de oorlog, toen Engeland meende op goede gronden — dat
was de tijd van Chamberlain — om „peace
in our century” te bereiken, vrede in onze
tijd. Tien maanden daarna brak de wereldoorlog uit. Men weet niet hoe de omstandigheden veranderen en intenties kunnen
snel veranderen en de capaciteit blijft.”

Het probleem is dat de mensen worden gevoed met informatie die wil zeggen: er is
ontspanning, we hebben al dat oorlogstuig
niet nodig.
„Laat ik dan dit zeggen: de ontspanning
heeft tot dusver niet gebracht wat men ervan heeft verwacht. De conferentie in
Helsinki heeft meteen geleid van de zijde
van de Westelijke mogendheden, en met
name van de NATO-landen, tot voorstellen aan Rusland tot het bekendmaken van
manoeuvres en tot een uitnodiging van
Warschaupact-officieren om die te volgen,
maar van de zijde van de Warschaupactlanden, speciaal van Rusland, zijn er alleen
felle kritieken geweest op de NATO en

67 Zie bijlage 6.
68 Zie bijlage 7: Kamerstuk in antwoord op Van der Spek.
69 Zie bijlage 8: brief van drie pagina’s van Max van der Stoel.
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Bovendien hadden de NAVO-partners het onaanvaardbaar uitgesproken over de Nederlandse defensiebegroting. Elsevier zet
dan ook boven de woorden van Luns: NEDERLAND PLEEGT
70
WOORDBREUK JEGENS NATO-PARTNERS. Hoe komt het toch
dat Luns zich vrijwel alles kan permitteren en met uitzondering
van minister Henk Vredeling – of zeer incidenteel een kamerlid – niemand hem werkelijk de les leest. Ze missen het lef in
Den Haag om een nog grotere bek dan Luns op te zetten.
Professor Jay Forrester is blijkbaar tevreden met Volume II van
de Club van Rome-gesprekken in de Putnam-editie te New
York. Ik wil erg graag een film met hem maken over zijn USAmodel.71
Keke ligt zo lief op zijn rug in mijn televisiekijkstoel. Ik staar
naar de portretten van mijn ouders en denk aan de tijd dat zij
voor dit beestje zorg droegen. Nu ligt hij bij mij. Ik heb hem in
het bad gedaan. Hij is fris en schoon.
Heb de BVD gebeld en een gesprek met die klootzakken aangevraagd. Ik wil voor eens en voor altijd duidelijkheid over dit
idiote afluisteren en nagaan van mijn gangen, nu weer vanwege
mijn sovjetactiviteiten.
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt belde, wat ik een zeer welkom telefoontje vond.
Om 14.00 uur had ik een uitstekend gesprek met ambassadeur
Alexander Romanov. Ik vertelde hem dat ik na mijn reizen door
de Sovjet-Unie tot de conclusie was gekomen dat het marxisme, wanneer je alles bij elkaar optelde, in een aantal opzichten
een beter systeem was dan het kapitalisme, zeker in de laatste
helft van de 20ste eeuw.72
De ambassadeur citeerde onmiddellijk Ien van den Heuvel, die
70 Elsevier, 4 oktober 1975.
71 Zie bijlage 9.
72 Indien ik dit inderdaad zo heb gezegd, was het klinklare onzin, zoals mijn dagboeknotities over de USSR uitwijzen.
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zeker evenwicht men geen ontspanning
kan voeren of bereiken. Maar ik wil nogmaals zeggen dat het onbegrijpelijk is voor
de geallieerden dat in andere domeinen,
met name wat de eeg betreft, de Nederlandse regering zich scrupuleus houdt aan
de afspraken – ik heb het zelf vele malen
meegemaakt dat werd gezegd: Neen, hier
kunnen we niet aan komen, dit is absoluut
afgesproken, hier zijn we aan gebonden –
en dat dat niet voor de defensie zou gelden.”

U zegt: er is geen direct gevaar voor
agressie, maar de communistische gedachte is toch niet passief.
„Nee, zeker niet, dan hoeven we maar te
zien wat de communistische partijcongressen zeggen in Rusland. Het is dezelfde
missie van wereldoverheersing en van het
doen triomferen van de communistische
gedachte. Het is een heel andere wereld die
daar is en het is zonder twijfel juist hetgeen
alle landen van de alliantie – Nederland inbegrepen – steeds zeggen: dat zonder een
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had gezegd dat een linkse dictatuur beter was dan een rechtse.
Romanov voegde er aan toe dat Harry van den Berg al om Iens
aftreden had gevraagd. Ik zei dat het woord „beter” natuurlijk
ook nergens op sloeg. Waarom een linkse dictatuur vergelijken
met een rechtse? Waarom heeft mevrouw Van den Heuvel niet
gewoon gezegd dat de Unie van Socialistische Sovjet Republieken in een aantal opzichten73 positieve kanten vertoonde,
die men in de kapitalistische democratieën niet aantreft. Dictatuur komt sowieso bij mij niet im Frage. Om die reden wijs ik
de USSR af. Maar het marxisme, althans op papier, biedt, indien
men er werkelijk in zou kunnen slagen een nieuwe marxistische mens te programmeren, meer positieve kanten dan het
Westerse systeem. Daarvan ben ik overtuigd.
Romanov vertelde dat minister Max van der Stoel in New York,
tijdens een ontmoeting in de VN met minister Andrei Gromyko, de kwestie van de dissident Andrei Amalrik aan de orde
had gesteld. „I heard nothing from Moscow about it. I am too
smart to ask them about it,” voegde hij eraan toe. „But this is
not serious and no mature politics.” Erger, het is waanzin en
toont geen begrip voor de situatie in de Sovjet-Unie.74
Van de sovjetambassade ben ik naar mijn oude vriend sergeant
Martin Portier75 in Zoetermeer gereden. Omstreeks 20.00 uur
bezocht ik generaal Mursid, die eveneens in Zoetermeer verbleef. Hij was zojuist uit Indonesië gearriveerd om zijn dochter
en schoonzoon te bezoeken en had me als eerste opgebeld. Ik
was blij hem eindelijk persoonlijk te ontmoeten, zeker na de
kennismaking met mevrouw Mursid enige tijd geleden. Bij
mijn vertrek zei hij: „Ik denk dat het niet te veel is gezegd,
wanneer ik voorspel, dat wij u binnen niet te lange tijd weer in
Indonesië zullen mogen begroeten.”76
Hij vertelde over zijn ambassadeurschap in Manilla van 1966
tot 1969. In 1967 was een brief van mevrouw Mursid, gericht
aan Bung Karno, in het blad Selecta gepubliceerd. Precies hetzelfde wat met een brief van mij aan president Sukarno in die
tijd was gebeurd. Maar omdat zij de vrouw van een ambassadeur was, had het in Jakarta een schandaal veroorzaakt.
In juli 1969 kwam Richard Nixon naar Manilla. De ambassadeurs waren naar de VIP-lounge gekomen ter verwelkoming.
Mursid was aanwezig met de collega’s van Pakistan, Zuid-Ko73 Ik schreef die avond na middernacht zeer beknopt in mijn dagboek.
74 Ik interpreteerde, m.i. terecht, de kwestie-Amalrik als een buiten proporties opgeklopte Koude-Oorlogkwestie.
75 Zie Memoires vanaf het eerste deel.
76 Op dit heugelijke feit wacht ik in 1992 nog!
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5 november 1975

Mijn USSR-manuscript begint de juiste vorm te krijgen.
Ben van alles vergeten. Allereerst om iets te zeggen van de
meer dan prachtige herfstkleuren in Bilthoven toen ik naar het
graf van mijn ouders ging.
Er is weer een gat in het befaamde Warren-rapport over de
moord in Dallas ontdekt, namelijk dat de FBI de telefoon van
Marina Oswald afluisterde volgend op de dood van JFK in verband met „de nationale veiligheid”. De Warren Commissie
werd hier niets over verteld en een advocaat van de groep, David Belin, heeft gezegd het hiaat „horrible” te vinden.79 Het
77 De man die als ambassadeur in 1965 de coup in Jakarta leidde.
78 Troetelnaam voor highway robber.
79 The New York Times, John Crewdson, 29 oktober 1975.
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rea en andere landen. Ze spraken met minister van Buitenlandse Zaken William Rogers, „(…) die in gezelschap was van een
kleine heer, die de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Jakarta, Marshall Green, bleek te zijn.77 Hij herkende me”, aldus
generaal Mursid, en zei: ‘Well General, how is Bung Karno
now?’ Ik antwoordde: ‘I think, you know this better than me.’
En als hij nog een woord zou hebben gezegd had ik de man
een schop gegeven. Green draaide zich om en kneep er tussenuit. In augustus werd ik als ambassadeur teruggeroepen (…).”
Zo gaat dat in het Indonesië van Suharto, waar het leger en de
CIA sedert 1965 de dienst uitmaken.
Toen generaal Mursid naar Jakarta terugkeerde, werd hij als
pro-Bung Karno-officier van 1969 tot 1973 eerst vastgezet.
„Ze hebben je oude vriend generaal Suadi nu voor gek verklaard. Hij is eindelijk vrijgelaten.” Mevrouw Mursid was intussen op het terrein van hun huis een broodwinkeltje begonnen. Pak Mursid helpt ook mee. „De nieuw benoemde
Pakistaanse ambassadeur kwam bij ons brood halen en zei tegen me: ‘General Mursid, please consider this my official call’.”
Bij een andere gelegenheid, het huwelijk van vrienden, stond
generaal Nasution op en kwam op hem af om hem de hand te
schudden. Dit moet generaal Mursid zeer hebben verheugd,
wat ik niet begreep, want Nasution was minstens even subversief bezig geweest als Suharto. Generaal Mursid bleek nog altijd zeer gesteld te zijn op generaal Suharjo Padmodiwirjo in
Moskou. „Zegt u hem maar dat ik hem nog altijd ‘ketju’78
noem. Laat hij zich maar eerst koest houden, onze tijd komt.”
Hij liep mee naar de auto. Omdat het vroor, kwam hij nog een
keer terug om te zeggen voorzichtig te rijden.

■

MEM20revisie

1975 – 1976

■

MEM20revisie

22-12-2006

10:57

Pagina 90

Warren-rapport heeft natuurlijk evenveel gaten als een Gruyèrekaas, maar dat lijkt iedereen iedere keer weer hogelijk te verbazen.
Bij thuiskomst lag er een opmerkelijke brief van Carel Enkelaar, die ondanks onze confrontatie in de rechtszaal blijkbaar
had berekend wat de NOS me nog schuldig was en na veel goocheltoeren op een bedrag van 8.876 gulden uitkwam. Maar
geen woord over de vermiste foto van George de Mohrenschildt.80
Ontmoette Anna Bebrits81, de Hongaarse ambassadrice. Zij zal
helpen met interviews in Boedapest voor mijn EUROPA-boek.
De Joegoslavische ambassade zegt dat Edward Kardelj mijn
vragen heeft beantwoord.
Volodja’s vader, Kiril Molchanov, is als directeur van het Bolshoi ontslagen.
Het ANP heeft nu toch de vertrouwelijke brief van Max van der
Stoel aan de Commissie voor Buitenlandse Zaken op het net
gezet. De NRC maakte er een bescheiden bericht van. Ze willen
gewoon per se niet in Den Haag dat de drek van het faliekant
mislukte Nieuw-Guinea- (en Indonesië-)beleid boven water
komt.
Ik maakte een definitieve afspraak met mr. P.G.M. van Doeveren, tweede man van de BVD. Toen ik ergens zei: „We leven
toch in een vrij land,” sprong hij in met: „En wij zijn ervoor
het vrij te houden.” Dat moeten ze in die club nodig zeggen!
Hij adviseerde mij tevens vooral de sovjets, dus ambassadeur
Romanov, niet te informeren dat ik de BVD had gebeld. Het
beste zou zijn wanneer ik een bandopname van dit gesprek ga
maken.
Frits Koers, de advocaat – ik denk dat hij geen kans heeft ooit
een topadvocaat te worden, te ouwehoerderig – vertelde dat
Vincent Monnikendam tegen hem had gezegd: „Wanneer Oltmans een film van veertig minuten maakt, mag je blij zijn wanneer je er een minuut van kunt gebruiken.” Daarom zond de
NOS van de 45 minuten Jim Garrison film in New-Orleans er
44 minuten van uit? En ik dacht nog wel, nadat ik Monnikendam mee naar Parijs had genomen om Dewi te filmen, dat hij
„een bondgenoot” was. Ik zie nog zijn verrukte gezicht toen
Dewi hem en de crew op een lunch in het Plaza Athenée trakteerde. Koers vond het inderdaad absurd dat Carel Enkelaar de
foto van George de Mohrenschildt terugvond, die gebruikte
om ons te chanteren en daarna weer kwijtraakte. Zo absurd
80 Zie bijlage 10.
81 We zouden tot de jaren negentig bevriend blijven.
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7 november 1975

Wibo van de Linde belde om te zeggen dat hij vanmorgen met
de TROS-directie mijn medewerking aan Aktua gaat bespreken.
Er zijn door guerrilla’s zeven mensen in het noordelijke gedeelte van Zuidwest-Afrika vermoord. Dat is waar Casper
Bake zit. Ben ongerust.
De kranten melden:

Nieuw-Guinea-beleid
blijft gesloten boek
Dankzij Max van der Stoel. Met wie speelt die meneer onder
een hoedje?
De Amerikaanse ambassadeur in Londen, Elliot Richardson, is
nu door president Ford benoemd tot minister van Handel. Het
bekleden van de post in Engeland is dus van korte duur geweest.82
Leo Tindemans zal me toch een interview voor mijn EUROPAboek geven. Dat valt mee.
Uit gegevens van de notaris blijkt dat we alle drie een kwart
miljoen van moeder hebben geërfd. Dan heb ik natuurlijk nog
mijn huis, de vleugel, meubilair, schilderijen en talrijke „heirlooms” zoals mam ze noemde. We moeten erg dankbaar zijn.

82 Richardson was de vader van mijn Harvard-vriendje Henry Richardson.
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zelfs dat Koers zei: „Misschien is Enkelaar hem wel echt opnieuw kwijtgeraakt.” Wat moet ik met zo’n advocaat?
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Ben naar de receptie van ambassadeur Romanov gegaan, wat
ik vervelende verplichtingen blijf vinden. Secretaris-generaal
mr. E.C.L. Schiff liep rond.83 Ook de heer Van Hattum voor
Oost-Europa van het ministerie, die alles wat sovjet is haat, was
van de partij.
8 november 1975

Minister Wim Duisenberg van Financiën is himmelhochjauchzend uit Indonesië teruggekomen waar hem, als socialistische
amateur in Indonesische zaken, blijkbaar effectief een oor is
aangenaaid. Hij wil aanvullende ontwikkelingsgelden van partijgenoot Jan Pronk gaan gebruiken, om aan Indonesië tegen
concurrerende prijzen onder meer schepen te gaan verkopen.
Ze geven het niet op in Jakarta. In 1966 waren Cornelis Verolme en de voormalige schroothandelaar Louis Worms al bezig
om regeringsgaranties voor 300 miljoen los te peuteren om
tankers aan de corrupte generaal Ibnu Sutowo te verzwendelen. Deze keer hebben de generaals er blijkbaar voor gezorgd,
de keurige mijnheer Duisenberg voor hun karretje te spannen.
Hij zou ook met Lubbers van Economische Zaken spreken om
die monkey business met het generaalsregime rond te krijgen. De
reportage over de hele affaire in de NRC lijkt nergens op. Zoals
deze krant de reis van Duisenberg presenteert, wordt de indruk
gewekt, dat wat hier gebeurt en règle zou zijn. Treurig.84
Geen enkele krant heeft commentaar gegeven op het verder in
de doofpot stoppen van de Nieuw-Guinea-affaire. Hoe langer
geleden hoe meer het geheugen de ernst van de zaak heeft vervaagd en vervalst. Onvoorstelbaar hoe de hoofdrolspelers van
die tragische episode kans zien de dans te ontspringen en hun
aanzien te behouden, wat bij opening van zaken in het riool terecht zouden komen.
Henry Brookman, het Wunderkind,85 geeft nu gastcolleges over
de institutionalisering van kernenergetisch onderzoek aan de
TH in Twente. Hij is bovendien zo vriendelijk me de weg naar
professor C.F. Freiherr von Weizsäcker van het Max-Planck
Instituut te wijzen, die ik zou willen interviewen.
9 november 1975

Peter kwam in de late middag. We prepareerden een ouderwets kabeljauwdiner en genoten.
83 Pas in 1992 zou ik aan de hand van de stukken van BuZa erachter komen hoe smerig
ook de heer Schiff in de zestiger jaren in Washington tegen mij bezig was geweest.
84 Het artikel zit in mijn dagboek.
85 Als kleine jongen liep hij op het paleis van president Sukarno rond.
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10 november 1975

Vreselijke botsing met Peter. Naar, naar, naar. We waren in
Thermos, dineerden in Mei Wah, zagen een Visconti-film en
kwamen gisteren laat thuis samen met Theo Cammann. We
wilden een snack klaarmaken. Eerst bleek al het krentenbrood
op te zijn en toen ik de frigidaire open wilde doen zei ik: „als de
kaas ook niet op is.” Die had Peter inderdaad erledigt. Ik ben er
zuinig op en doe er lang mee. Hij trok de schoen aan die hem
paste, werd wit van woede, schreeuwde, sloeg met zijn hand
tegen de muur en zei dat dit de druppel was geweest die de
emmer deed overlopen. Ik begreep er niets van maar dacht:
wat moet dat moet. Hij pakte zijn rommeltje. Theo keek beduusd en ze vertrokken. Ik riep hem na: „Betaal dan ook maar
je eigen belastingschuld.”86
Ik heb de tekst ontvangen van het verhoor van Ton Neelissen,
Geert Pott en Vincent Monnikendam voor de rechtbank te
Amsterdam door mevrouw van Schaardenburg-Louwel Kooijmans. Beide eersten beperkten zich tot het beantwoorden van
vragen over het wegraken van de George de Mohrenschildtfilm en hun bemoeiingen daarmee. Alleen Vincent, die ik
steeds als de prettigste collega in NOS-verband had gezien – en
die altijd steen en been klaagde over de toestanden bij de televisie in het algemeen – vond het nodig tot tweemaal toe in zijn
onder ede afgelegde verklaring te onderstrepen dat er altijd
problemen met mij waren, ook over het monteren van mijn
films. Zo gaat het altijd. Door degene van wie je het nooit had
verwacht, word je in de rug aangevallen.87
Ben zeer met Peter bezig. Theo Cammann gaat medicijnen studeren. Waarom doet Peter dit niet? Wanneer hij zich echt aan
de studie zou zetten, zou ik hem ieder jaar een ticket geven om
lang op vakantie te kunnen gaan naar Frederick Ress in Minnesota. Aangenomen, dat die verhouding blijft bestaan. Heb hem
hierover naar Tilburg geschreven. Hij vroeg trouwens, typisch
hèm, of hij Lionel Trillings Sincerity and Authenticity mee kon
nemen. Vorig jaar namen we Mind in the Modern World 88 mee
naar Parijs, waar hij van genoot. Hij schreef erin: Met Willem,
juni 1974, Parijs. Ik moet die boekjes trouwens nog lezen.
86 Geneer me rot voor het maken van die goedkope, unfaire opmerking.
87 De getuigenverhoren zitten in mijn dagboek.
88 The Viking Press, New York, 1972.
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Hij had ook het televisiegesprek van Netty Rosenfeld gezien
en kotst van die juffrouw net als ik. De beste vriendin van Joop
van Tijn en Ageeth Scherphuis. Dit over gisteren.
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Op weg naar huis, wanneer ik door de IJ-tunnel rijd ziet Keke,
die dan naar buiten kijkt, ineens die lange muur voor zich,
draait zich om en lijkt te vragen: „Wat gebeurt er?” En wanneer hij me dan zo lief aanstaart hoor ik mam zeggen: „Ik ben
je zeer dankbaar dat je voor Keke zorgt.” Ze zal nooit weten
hoe een troost dat zorgen voor haar hondje voor me is geweest
na haar plotselinge dood.
12 november 1975

Om exact 10.00 uur zat ik in kamer 38 op het ministerie van
Binnenlandse Zaken, Binnenhof 19, eerste verdieping, tegenover mr. P.G.M. van Doeveren. Een eenvoudige taperecorder
met een microfoon stonden gereed. Ik vertrok weer om 12.30
uur.
Ik gaf deze BVD’er een volledig overzicht van mijn journalistieke activiteiten, voornamelijk gericht op wat ik in de USSR uitvoerde, welke plannen ik had, welke boeken ik op stapel had
staan, alles. En ik vergat maar even dat ik in het hol van de
leeuw bij mijn eigen vaderlandse vijanden op bezoek was.
Omdat zij mesjoche zijn, hoef ik daar niet op te reageren door
anders te doen dan anders of door ze wat op de mouw te spelden. De man hield vrijwel compleet zijn mond. Op mijn vraag
waarom Peter en Theo Cammann in augustus tot driemaal toe
op een dag te horen kregen tijdens hun telefoongesprekken:
„Ik verzoek u dit gesprek onmiddellijk af te breken,” kon hij
geen antwoord geven. Ook op mijn pertinente vraag waarom
de BVD De Telegraaf had gebeld om ze te alarmeren „er zitten
straks Russen bij Oltmans” (in januari 1972, toen ik een enige
dagen eerder een klacht tegen Joseph Luns had ingediend vanwege diens gelieg over Indonesië, Sukarno en Nieuw-Guinea)89.
Daar draaide de man verder ook om heen. In plaats van te antwoorden gaf hij me een lang artikel van Ralph Pans uit Groningen over de BVD, een kopie van de Wet van 7 april 1971 uit
het Staatsblad 180 wat ze wel of niet mochten doen, plus een
brochure van 20 pagina’s in groen Regeling inzake de Inlichtingenen Veiligheidsdiensten. Er stonden de handtekeningen van Barend Biesheuvel, Dries van Agt, R.J. Nelissen en H.J. de Koster onder. Die namen zeggen al genoeg. Bovendien had hare
majesteit het zaakje pour la forme tijdens haar vakantie in Porto
Ercole in Italië getekend. Niet een onderwerp voor Juliana om
in haar vakantie uit te spellen. Ze heeft trouwens geen benul
van wat er zich in haar koninkrijk in werkelijkheid afspeelt.
Wetende dat ik bevriend ben met Willem Klinkenberg, advi89 Zie ook Memoires 1971-1972.

94

22-12-2006

10:58

Pagina 95

13 november 1975

Dewi Sukarno prijkt in Newsweek met bont van Dior.
Ik betwijfel of de familie in Indonesië, of Bung Karno zelf, dit
soort publiciteit op prijs stelt.
Vanmorgen bezocht ik de heer en mevrouw J. van Dijk91 in
Baarn. Ik vond het prettig om van de man, die me in mijn jon90 Vijftien jaar later zou hij met haar trouwen en een zoon in Chicago krijgen.
91 De familie bij wie ik in de oorlog in Baarn in huis was. De heer Van Dijk was directeur
van de Nieuwe Baarnse School waar de vier prinsessen onderwijs volgden.
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seerde de heer Van Doeveren er rekening mee te houden dat
Wim KGB-connecties kon hebben. Het zou daarom verstandiger zijn geweest indien ik juist hem niet had gezegd een gesprek bij de BVD te hebben aangevraagd. Ik brak trouwens een
lans voor generaal Suharjo Padmodiwirjo en vroeg of het mogelijk was hem naar Nederland te halen. Als iemand informatie
over de Sovjet-Unie zou kunnen geven was hij het wel. Trouwens, ik wil verder met die follow-up niets te maken hebben.
Het enige wat ik wil doen is Pak Harjo en zijn familie proberen
uit de sovjet-val te redden.
Was ook even bij de GPD, waar me werd verteld dat verscheidene hoofdredacteuren van die groep provinciale bladen opmerkingen hadden gemaakt over het stuk van Henk Broekhuis
in de NRC, in de zin van „Kunnen we wel artikelen van Oltmans onder die omstandigheden publiceren?” André Spoor
doet zoiets dan af met: „Niet flauw doen, je moet tegen ironie
kunnen.” De werkelijkheid is, dat Karel van het Reve op een
smerige manier bezig is geweest. Het is gemakkelijk iemand
beneden de gordel aan te vallen wanneer hij een poging onderneemt eens een ander geluid over de Sovjet-Unie te laten horen, zeker nu de landen van Europa in Helsinki een modus vivendi hebben gesloten.
Ben Frank Heckman gaan ophalen om „frisse lucht” te krijgen
na het uitvoerige bezoek aan ons nationale maffiahoofdkantoor.
Hij ventileerde zijn opgekropte gevoelens over een vriendin in
Chicago, die hem heeft gevraagd voor Kerstmis naar Amerika
te komen en die een soort stille liefde in zijn leven betekent.90
Het maakte hem allemaal heel ernstig. Hij straalde pijn en verdriet uit. Ik zei: „Vergeet het, zet het van je af; het zal je alleen
maar gelazer bezorgen; Chicago is niet naast de deur.” Franks
moeder had gezegd: „Luister je wel naar je eigen ziel?” Heerlijk, sommige moeders. Tenslotte raakte Frank door zijn affaire
met Laurie in Chicago zijn oorspronkelijke vriendin Peggy
Crince le Roy kwijt.
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ge jaren zoveel lessen had gegeven, te horen: „Je hebt gelijk
gekregen in de kwestie Nieuw-Guinea, je hebt gelijk gekregen
in de kwesties JFK en Dallas en ik ben bereid je inzichten inzake
de Sovjet-Unie at face value te accepteren.” Ik bracht bloemen
voor hen mee. Het was gezellig.
Om 11.45 uur verhuisde ik naar een andere verdieping en ontmoette „mijn tweede moeder” uit mijn jeugd, mejuffrouw G.
Büringh Boekhoudt.92 Ook zij was een en al oor naar mijn belevenissen in de Sovjet-Unie en stelde weer de gebruikelijke to
the point vragen. In een soort oventje had zij sandwiches van toast
en kaas gereed, met champignons voor de smaak. Ik lunchte
voor een keer bij haar. Bij vertrek zei ze: „Je groeit nog steeds
(als mens). Ze benadrukte voordien tot tweemaal toe dat het
haar veel plezier had gedaan dat ik de laatste acht jaar van haar
leven dicht bij mijn moeder was geweest.93 Zij noemde me
zelfs een keer „lieverd”, wat me van haar komende na al die jaren aangreep. Het werd een zeer plezierig séjour. Ik vertrok pas
om 14.00 uur, omdat ik vermoedde dat zij ging rusten. Ik bestudeerde voortdurend haar gezicht en vroeg me af hoe lang
we elkaar nog zouden kunnen blijven ontmoeten. Ik wil me
haar gezichtsuitdrukking zo lang mogelijk kunnen herinneren.94
Vanuit Baarn bracht ik twee rozen naar het graf van mijn ouders. Kon me niet concentreren omdat er tuinlieden bezig waren. Vervelend.
Bij Bruna kreeg ik de eerste exemplaren van de Japanse editie
van mijn Club van Rome-interviews. Dat wil zeggen, het ging
92 Zij woonden in Amaliagaarde, verzorgingsflat te Baarn
93 Dat waren de jaren nadat mijn vader in 1966 was overleden en ik me voor haar verantwoordelijk voelde.
94 We spraken dikwijls over haar andere leerling, Beatrix, maar ik had de gewoonte
daar niets of nauwelijks iets over te noteren.
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Ik maak me zorgen over Peter. Ik heb nog zoveel werk. Eerst
moet het USSR-boekje af.
Generaal Mursid kan je buitengewoon recht aankijken met
grote eerlijke ogen. Ik ben blij dat hij een Bung Karno-generaal is geweest en ook is gebleven. Hij vertelde dat generaal
Nasution zich de avond van het officiële aftreden van president
Sukarno als diens bewonderaar had opgesteld. Hier geloof ik
geen moer van. Ik herinner me te exact wat Nasutions afgezant, de heer Ujeng Suwargana, al in het begin van de jaren zestig voor walgelijke verhalen over Bung Karno tegen mij afstak. „Bapak noemde mij dimas”, zei generaal Mursid.95
W.F. Hermans werkt aan een biografie over Multatuli en
noemt hem „een zeer eenzame figuur”. Hoe eenzaam?
Ik werk aan mijn boekje. Schrijven is het heerlijkste werk wat
er is.
De familie Van Dijk had het stuk van Henk Broekhuis in de
95 Ben niet zeker, maar dimas zou jongere broer betekenen.
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nu om Volume II. Er is een gesprek weggevallen, want er zijn
slechts 49 interviews opgenomen. Onbegrijpelijk. Ik zeg er
verder maar niets over. Het is toch niet meer te herstellen.
Haastte me terug naar Amsterdam en haalde generaal Mursid
van het Centraal Station af. We belden de flat van generaal Suharjo in Moskou. Hij sprak kort met diens vrouw. Later zei hij
tegen mij: „Ik heb haar op het hart gedrukt niet te huilen.”
Pak Mursid vertelde dat generaal Sutopo Juwono, de Indonesische ambassadeur in Den Haag, reeds in ongenade bij Suharto
was gevallen. Omdat hij uit de hoek van de Indonesische inlichtingendiensten afkomstig was, zat hij meer bij de BVD op schoot
dan bij Buitenlandse Zaken. Ik stelde voor dat, in dat geval, ambassadeur Sutopo waarschijnlijk via de BVD voor elkaar zou
kunnen boksen, dat generaal Suharjo Padmidiwirjo naar Nederland zou kunnen komen, misschien zelfs als docent bij de KMA.
Ik nam generaal Mursid mee naar restaurant Indonesia bij de
Munt en probeerde niet te denken aan de oergezellige etentjes
die ik er altijd met Peter had gehad. Hij wilde de trein van 21.10
uur terug naar Zoetermeer nemen, maar ik bracht hem natuurlijk met de auto naar huis. Dit stelde hij zeer op prijs. „Wij zijn
broeders”, zei hij. Uit wat hij vertelde kon ik opmaken dat er
bepaalde contacten waren tussen hoge officieren die Suharto
weg wilden hebben. Pak Mursid zei dus ook: „Misschien kunnen we u in 1978, of eerder, in Indonesië verwelkomen.”
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NRC „walgelijk” gevonden. Mejuffrouw Boekhoudt trouwens
ook, maar voegde eraan toe: „Wie aan de weg timmert kan
zoiets verwachten.” Ik ben op alles voorbereid maar verafschuw oneerlijkheid en achterbakse methoden als in de rug
aanvallen en niet met open vizier strijden.
Wibo van de Linde belde om te zeggen dat zijn directie niet
bereid is mij aan te trekken voor Aktua via een retainer. Hij is
echter ten volle bereid, wanneer ik voor een gesprek naar president Urho Kekkonen van Finland ga, een televisieteam mee
te zenden.
Ik belde de heer Van Doeveren van de BVD dat ik de kwestie
van generaal Suharjo met generaal Mursid had besproken, die
op zijn beurt dit zou opnemen met generaal Sutopo Juwono, de
Indonesische ambassadeur en dat men er met de BVD over zou
spreken.

15 november 1975

Vanmorgen arriveerde een brief van vijf pagina’s van Peter. Ik
ontdek er steeds nieuwe aspecten in. Ik beantwoordde zijn lieve brief per expresse. Het lijkt wel of mijn hoofd meer bij mijn
Rusland-boekje is dan bij Peter.96
Wim Klinkenberg had ik een eerste draft gezonden. Hij belde
nog laat gisteravond: „Niet alleen constateer ik dat je meer in
mijn richting gaat denken, maar je bent bezig boven jezelf uit
te stijgen. Je bent kennelijk van de mensen daar gaan houden.
Je bent duidelijk eerlijk in je beschrijvingen van wat ze denken
en doen. Willem, het is voortreffelijk. Bruna zal er niet omheen kunnen.”
Mijn oude vriend Oeroeg97 kwam slapen. Ik wilde het niet tot
seks laten komen en heb hem misschien teleurgesteld. Waarom
betekent dit toch zoveel voor hem?
Yuri Zukov, „Kremlins top political commentator,” meldt Reuters, heeft de New York Times en andere publicaties er van beschuldigd, dat ze een vijandige campagne voeren tegen de in
Helsinki gesloten akkoorden voor Europese veiligheid en samenwerking. In onze ontmoeting heb ik hem reeds als een vrij
venijnige baas geïdentificeerd. Alexander Solzhenitsyn, die in
Zwitserland woont, schijnt erg depressief te zijn geworden. Hij
lijdt eronder buiten Rusland te moeten wonen. Hij leeft meer
teruggetrokken dan ooit en mijdt ook contacten met vrouw en
kinderen.
96 Omdat het een brief is die veel over hem en nog meer over onze relatie in 1975 zegt,
neem ik hem helemaal op. Zie bijlage 11.
97 Zie vorige delen: Oeroeg was een meester in pidjit (massage).
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16 november 1975

Daniel Moynihan heeft namens Washington op 12 november
een ontwerpresolutie in de VN ingediend om er op aan te dringen dat alle politieke gevangenen in de wereld zouden worden
vrijgelaten. Dat de Amerikanen overal ter wereld fascistische
regimes in het zadel hebben geholpen of via financiële en militaire steun overeind houden, mag hem de pret natuurlijk niet
drukken.
Ik schreef Dewi dat dit het moment was om een telegram aan
Gerald Ford te sturen, juist omdat de Amerikaanse president van
4 tot 6 december in Jakarta een officieel bezoek zal brengen, teneinde hem opnieuw aan het lot der Indonesische gevangenen
van Suharto te herinneren. Ik heb er een ontwerp bijgedaan, dat
begint met Ford te memoreren aan haar onbeantwoorde brief
van 24 juli. Hoop zeer dat zij de guts heeft dit te doen.
Mejuffrouw Boekhoudt onderstreepte in ons gesprek dat zij bij
de moderne jeugd de facetten liefde en affectie zo miste bij het
bedrijven van seks. Daar gaat het natuurlijk ook precies om.
Minds produceren dikwijls een overvloed aan agape of caritas,
zoals Rollo May dat eens noemde100, en een soort onoverkomelijk niemandsland naar seks als de hondjes in het park (…).
Dit is in ieder geval de kern van het probleem tussen Peter en
mij.
Psycholoog Rollo May onderscheidde vier vormen van ‘houden van’ in de Westerse traditie: 1) seks, pure zinnelijke wellust, libido, 2) eros, de aandrang tot liefde bedrijven, zoals de
oude Grieken dit zagen, naar een hogere vorm van relatie met
98 Zie bijlage 12.
99 Dit lees ik in 1992 terug, naast hem wonend in Johannesburg.
100 Rollo May, Love and Will, W.W. Norton & Company, New York, 1969. Een boek dat
ik in 1969 reeds uitspelde.
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Eigenlijk is de brief van Peter vreselijk, met zinnen als „iedereen loopt van Amerbos weg.” Ik antwoordde vanmorgen kort
en verzoenend.98 Buiten beschouwing gelaten dat het natuurlijk niet waar is dat „iedereen” zou weglopen, besef ik, dat ik
nog altijd niet overzie wat Peter werkelijk bezielt. Frederick
Ress lijkt een romance als laatste strohalm in stand te houden.
Diep vertrouwen in Peter heeft me tot dusverre overeind gehouden, maar misschien verlaat hij me nu inderdaad voor altijd. En wanneer we vrienden blijven zal het wellicht nooit
meer hetzelfde zijn.99
Het stormt en de wind giert om het huis. Het maakt dat ik me
erg alleen voel, deze situatie met Peter. Maar mam was na 1966
ook erg alleen, met dit verschil dat zij nog drie kinderen had.

■

MEM20revisie

1975 – 1976

■

MEM20revisie

22-12-2006

10:58

Pagina 100

als doel de voortplanting, 3) philia of broederlijke liefde, gebaseerd op zuivere vriendschap en 4) de relatie, die is gericht op
het welzijn van de partner waarvan het prototype is de liefde
van God voor de mens. „Every human experience”, schreef
May, „of authentic love is a blending, in varying proportions,
of these four.” Dat is in ieder geval een kapstok voor zoals het
ongeveer is. Ik vraag me af of in de ideale nummer-tweevorm, in een samenleving overheerst door de fameuze wedloop naar meer bezit, toenemende overbevolking en escalerende decadentie, waarbij „de pil” de rol van reddende engel
wordt toegemeten, nog enige plaats overblijft voor de eerlijke,
natuurlijke en pure liefdesdaad. Het leven wordt meer en meer
een zich-behelpen-met-een-doosje-bevroren-avondeten tot
en met elkaar-op-een-pijnloze-manier-van-overtollige-hormonen-afhelpen. Hoe eerlijker je bent tegenover anderen of
jezelf, hoe minder kans er is op the real thing.
Ik krijg bij zenuwtoestanden in mijn bestaan een infectie aan
mijn lip, precies zoals mam dit kreeg, vooral na botsingen met
mij in mijn jonge jaren, meestal over cellospelen, waar ik geen
zin in had en waar ik nu de hemel op mijn blote knieën voor
dank dat zij muziek bij me heeft doorgezet. Ben naar tante
Meta de Vries gegaan, mams beste vriendin, die onveranderlijk
mams koralen ketting om had. Zij maakte het in het verzorgingstehuis redelijk goed, maar het is iedere keer weer even
pijnlijk om haar zo hulpbehoevend aan te treffen. Ik weet nog
zo goed hoe zij was.
17 november 1975

Het telegram ontvangen van de secretaris van dr. Jermen Gvishiani, schoonzoon van premier Kosygin, is uitstekend nieuws.
We kunnen inderdaad in Wenen op IIASA een begin aan het
boek met hem maken.
Pak Mursid merkte op dat het juist was geweest dat ik voor Suharto in Den Vaderland Getrouwe het woord „verraad” had gebruikt, maar dat het nog juister zou zijn geweest indien ik van
„hoogverraad” zou hebben gesproken.101
Ik kan de roebel die Nikolai Drozzinv me in Leningrad als djimat 102 gaf, zonder letters op de rand, niet vinden. Erg jammer.
Ik herinner me, dat toen ik de munt aan Genia Makarova liet
zien, zij haar ogen niet kon geloven, dat zoiets in de USSR bestond.
101 Sedertdien heb ik ook altijd Suharto van ‘hoogverraad’ beschuldigd. Pak Mursid had
natuurlijk ook gelijk.
102 Talisman.
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FORD’S PLEA
President Ford has launched a lastminute effort to torpedo Sen.
Frank Church’s plans to make public his committee’s findings on alleged U.S. intelligence involvement in assassination plots directed
at Fidel Castro, the late Dominican
dictator Rafael Trujillo and others.
A three-and-a-half-page letter signed by Ford was hand-carried to
each member of Church’s panel,
warning that the report, due this
month, could cause “grievous damage” to the U.S. and endanger
the lives of agents who had worked
for the U.S.
The eleventh-hour timing took
the senators by surprise. Senate
sources noted that the President
has known from the beginning the
nature of the committee’s investigation. Ford, in fact, provided
Church’s group with assassination
data gathered by the Rockefeller

commission but not included in its
own public report.
Ford’s objections may stem partly
from a desire not to alienate rightwing supporters by allowing further damage to the image of the
CIA and partly from fears that the
planned disclosures could damage
the reputation of high officials like
Henry Kissinger and Gen. Alexander Haig. The public airing of such
secrets is also opposed by top-level
intelligence officials.
Church retorts that “the President
himself asked the committee to investigate the assassination charges.
Now he asks that this sordid episode in our history be sealed from
public knowledge. I take the opposite view. The American people
have had enough of the past.”
From all first indications, the President’s plea is not expected to deter
release of the committee’s findings.

Het is gewoon parallel aan wat er in Den Haag gebeurt. Hier
zet een slijmjurk als Max van der Stoel zich in om de reputatie
van Joseph Luns, zijn voormalige baas op Buitenlandse Zaken,
te redden. In Washington slooft Ford zich uit om de goede
naam en faam van Henry Kissinger en Al Haig te sauveren.
En intussen doen de pundits103 niets anders dan te onderstrepen
dat Gerald Ford een keurige, oprechte en uitstekende president
is.
103 Commentatoren.
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Newsweek illustreert weer eens wat een smeerlap Gerald Ford
eigenlijk is. Niet alleen is hij medeplichtig aan het verdoezelen
van de feiten rond Dallas en JFK, maar hij misbruikt zijn macht
als president van de VS om alles in het werk te stellen het werk
en onderzoek naar de illegale activiteiten van de CIA in de senaat onder voorzitterschap van Frank Church, onmogelijk te
maken en te frustreren.
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Adolf Hitler schreef in 1935: „The size of the lie is a definite
factor in causing it to be believed, for the vast masses of a nation
are in the depths of their hearts more easily deceived than they
are consciously and intentionally bad. The primitive simplicity
of their minds renders them a more easy prey to a big lie than a
small one, for they themselves often tell little lies but would be
ashamed to tell big ones.” Gerald Ford, het Warren-rapport
over Dallas en de sabotage van het werk van het congres om er
achter te komen wat er is gebeurd, kunnen allemaal worden samengevat als van Hitler te hebben geleerd, dat hoe gigantischer
de leugen is, hoe gemakkelijker de kudde erin trapt. In het Madurodamse gebeurt identiek hetzelfde maar dan natuurlijk op
Madurodamse schaal.
Generaal Franco wordt al 28 dagen met kunst en vliegwerk via
allerlei apparatuur in leven gehouden. Spanje gaat de klok terugdraaien en nog eens met een koning beginnen. Past helemaal in het kader van stierengevechten, waar men ook nog altijd voor te hoop loopt.
18 november 1975

President Gerald Ford heeft zijn zoon Jack (23), die ik zo’n lekkere kerel vind, geprezen dat hij zijn ervaringen met marihuana niet verborgen heeft gehouden en openlijk besproken.
Hoop niet dat die jongen erin blijft steken.
Eldridge Cleaver, de voormalige Zwarte Panter-leider, keert
naar de VS terug. Hij is in 1968 gevlucht na een gevecht tussen
de politie en Zwarte Panters in Oakland, Californië. Hij zal
vermoedelijk worden gearresteerd, maar er is een deal gesloten.
Hij heeft in Parijs gezegd: „Exile is a process of depoliticization
and destruction. It’s like taking a fish out of water. What does a
fish do? He flops around. I have felt like a fish out of water ever
since leaving the water, which is the United States.” Ik heb
hem ook wel eens anders horen spreken. Na omzwervingen in
Cuba, China, Noord-Korea, Vietnam en Algiers, waar ik zelf
hem het laatst sprak, gaat hij eindelijk naar huis.
Antiquair Kranendonk Duffels heeft de platinahanger, die mam
eens van haar vader kreeg en indertijd aan Frieda gaf,104 voor
500 gulden verkocht. Afschuwelijk.
Woonde drie minuten de receptie op de Tsjecho-Slowaakse
ambassade bij en overhandigde de minister van Buitenlandse
Zaken, Bohuslav Chnoupek, een brief met het verzoek voor
een interview voor mijn komende EUROPA-boek. Ik liep tegen
104 Bij onze scheiding retourneerde Frieda op mijn verzoek dit familiestuk.
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VAN DER STOEL: REGERING KENT GEEN SELECTIEVE VERONTWAARDIGING.
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Piet Dankert aan, die zei dat de brief van Max van der Stoel aan
de Kamercommissie, „zeer onbevredigend” was. Men had het
onderwerp voor een Nieuw-Guinea-onderzoek opnieuw op
de agenda geplaatst. Ik geloof dat Dankert maar wat kletst. Alle
bekende Haagse figuren, van Jolle Jolles tot mr. E.L.C. Schiff,
liepen bij de Tsjechen rond.
Mevrouw Hartini Sukarno zendt me weer post voor generaal
Suharjo in Moskou.
Nol Escher van Agon Elsevier zegt me nota bene niet geïnteresseerd te zijn in de uitgave van Aurelio Peccei’s boek: „De
man is hier niet bekend genoeg.”
Max van der Stoel heeft de euvele moed gehad in het parlement „ten stelligste” te ontkennen dat de regering met „selectieve verontwaardiging” te werk zou gaan. Die man is niet
goed bij zijn hoofd. Ze doen niet anders en hebben nooit anders gedaan. Max en Den Uyl berijden het stokpaardje Chili,
omdat daar hun ideologische makker Salvador Allende door
rechts en de CIA om zeep werd geholpen. Dat Suharto in Jakarta hetzelfde met Bung Karno deed, mag de Haagse kliek niet
deren, want Sukarno was in hun ogen immers good riddance?
Voor een keer ben ik het eens met H.J. de Koster (VVD), die de
regering over tweeslachtigheid van beleid heeft bekritiseerd.
„Op drijfzand gebouwd,” aldus het rund Van der Stoel die vervolgens Chili, Spanje, Cambodja, Vietnam, India en Portugal
noemt. En waar blijft Indonesië met een slachting van één miljoen door Suharto? De kaffer bewijst zijn eigen geklets in de
ruimte.105
Pianomuziek van Gabriel Fauré, heerlijk.
Willem Drees senior, die binnenkort 90 jaar wordt, schijnt tegen Roland Gase te hebben gezegd niet te begrijpen dat Max
van der Stoel niet alles over Nieuw-Guinea vrijgaf „want er is
niets te verbergen.” Dat had je gedroomd. Drees had tegen
Gase verder gezegd dat ik me niet aan mijn woord hield, want
in Den Vaderland Getrouwe had ik geschreven dat dit boek mijn
laatste woord in de affaire Luns en Nieuw-Guinea was geweest. Drees had het initiatief tot het gesprek met de Amsterdamse student genomen door hem op te bellen met de woorden: nu hij een jaartje ouder was geworden zag hij de
Nieuw-Guinea-kwestie waarschijnlijk anders.
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19 november 1975

Keke ligt zo lekker te slapen. Aandoenlijk
Broer Theo en Nellie genieten van hun verblijf in Kaapstad.
Ze zijn bij broer Hendrik.
Er is weer een gevecht geweest aan de grens tussen Angola en
Zuidwest-Afrika waar Casper Bake zit. Ben zeer bezorgd. Hij
zou na Kerstmis niet meer moeten teruggaan.
Heb 100 pagina’s van mijn Rusland-boekje geschreven. De
eerste vraag bij de Nieuwe Revu was: „Heb je ook met politieke
gevangenen gesproken?” Ze begrijpen hier echt niets van de
USSR, laat staan hoe je er als journalist moet werken.
George de Mohrenschildt106 schrijft hoe er op het zwarte college van Bishop, waar hij geschiedenis en de Russische taal doceert, een zangfestival is georganiseerd waar zelfs sterren van de
Scala in Milaan aan deelnamen. „Imagine a chorus of some
1.000 black students performing in the USSR! It would have
been a tremendous success and a bug step towards peace!” Hij
bedankte voor de kaarten, die ik hem uit de Sovjet-Unie had
gezonden en wil me vele vragen stellen. Verder had hij bezoek
van een man, die zeer veel op Lee Harvey Oswald leek. „He is
writing a book about Oswald. I did not want to talk too much
about him, although the guy was humble and very nice.”
George: „The guy gave me a big laugh when he said ‘Your
friend, the famous gun-runner Tito Harper, probably knows a
lot about the assassination!’107 Tito, poor fellow, died from alcoholism and heroine addiction four years ago. I am helping his
daughter through school. She is just adorable, half Mexican,
and half Indian.” De beschuldiging van wapensmokkel sloeg
niet op Tito, maar op diens broer, die een grote ranch in Mexico heeft. „The whole Dallas thing is fucked up. It’s like that
moron Gerald Ford. Les bêtises des Américains se sont incomparables!” Een van de honden was overleden. Maar dan eindigt
hij veelbetekenend: „I think the only way I could make some
money out of that disastrous assassination would be to declare
that I activated Lee Harvey Oswald by remote control from
Haiti, and that I did so with the help of Papa Doc (Duvalier)
and Fidel Castro during a voodoo ceremony.”
„Anxious to see you soon. How is Peter? Where are you going
next? To interview Amin Dada? Best regards.”108
Henry Kissinger heeft de Amerikaanse ambassadeur in Chili,
David Popper, de les gelezen, omdat deze tijdens een gesprek
106 Zie Memoires sedert 1966: Oswalds Russische blood brother in Dallas.
107 George sprak dikwijls over Tito Harper, een goede vriend.
108 Brief d.d. 13 november 1975.
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Den Haag
Het kopje van Keke steekt altijd boven het raam uit wanneer
hij mij ziet weglopen, zoals nu naar het Promenade Hotel in
Den Haag. Het vertedert me zo. In de auto ligt hij ook met zijn
hoofd op mijn been. Ik weet dat ik een van mams dierbaarste
wensen vervul.
Ik heb vanmorgen Volume II met de Club van Rome-interviews,
die met haar beginnen, aan mevrouw Indira Gandhi toegezonden met een korte brief erbij. Althans, ik heb de enveloppe op
de Indiase ambassade afgegeven voor verzending aan haar. Ik
heb haar geschreven hoe ik haar bewonderde hoe zij nog altijd
het Indiase schip van staat in de hand had en door woelige jaren
109 The New York Times, 26 september 1975.
110 The New York Times, door George Lardner Jr, 12 november 1975.
111 The New York Times, door John Crewdson, 13 november 1975.
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over Amerikaanse militaire hulp aan Chili – dus aan generaal
Augusto Pinochet – over mensenrechten en het mishandelen
van gevangenen zou hebben gesproken. Seymour Hersh kreeg
van ingewijde bronnen rond Kissinger te horen dat de minister
niet wenste dat wanneer hij een ambassadeur een opdracht gaf
een bepaald onderwerp te behandelen, dan ook andere zaken
werden aangesneden. Je vraagt je af hoe de mind van mijnheer
Kissinger opereert. Henry, altijd in de voorhoede om te releveren dat de nazi’s zijn volk uitroeiden en maltraiteerden, schijnt
weinig schroom te voelen ten aanzien van de fascisten die hij in
Chili aan de bak hielp en die nazimethoden aanwenden om de
oppositie uit te schakelen.109
David Belin, de voornaamste advocaat van de Warren Commissie, geeft nu toe dat wanneer men ten tijde van het onderzoek naar de moord op JFK meer gegevens zou hebben gehad
betreffende pogingen van de CIA om Fidel Castro te laten vermoorden, deze notoire Commissie een breder onderzoek naar
Dallas zou hebben ingesteld dan is gebeurd. De rotzak geeft nu
zelfs toe dat Allen Dulles, in die tijd directeur van de CIA, moet
hebben geweten dat er pogingen werden ondernomen Castro
te vermoorden. Dulles hield zijn bek. Dit alleen al rechtvaardigt een heropening van het onderzoekt.110
Intussen heeft de senaatscommissie van senator Frank Church
ontdekt dat de CIA zelfs verantwoordelijk kan worden gehouden voor hit and run-moorden in de VS zelf. De CIA noemt het
zelf poppycock, maar dat kennen ze van die maffiaorganisatie. De
Times wijdt er een paar duizend woorden aan.111
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heen stuurde. Ik geloof tenminste dat ik genoeg van India begrijp om hier het grootste respect voor te hebben.
Uitstekend gesprek met ambassadeur Romanov Hij begrijpt
dat ik op het punt sta met dr. Gvishiani aan een boek te beginnen en vroeg me hem met klem te vragen een officieel bezoek
aan Nederland te brengen. Ongetwijfeld herinnert dr. Gvishiani zich de totale flop van zijn vorige visite welke zogenaamd
door de heer Sydney van den Berg was „geregeld”.
Ambassadeur Romanov was weer eens bij Max van der Stoel
geroepen om het lot van Alexander Solzhenitsyn te bespreken.112 Rom had tegen de minister gezegd: „I will try not to
become angry,” zo vertelde hij me, „but your questions are in
direct interference with our internal matters. Solzhenitsyn falls
for the past ten years under the stipulations of our internal security laws. In the United States you go to prison for 25 years if
your violate its internal security laws.”
Romanov vertelde dat hij sovjetzaakgelastigde113 in Londen
was toen de heren Nikita Khrushchev en N.A. Bulganin voor
het eerst naar Londen kwamen in de lente van 1956.114 Zij hadden vijf leden van de Sovjet Academie van Wetenschappen meegenomen. Toen Anthony Eden opschepte over Britse atoomgeheimen, antwoordde Khrushchev: „I brought my top man,
I.V. Kurchatov [de vader van de sovjet A-bom, die inmiddels
aan een hartverlamming is overleden]. He will give you a lecture.” „So Kurchatov addressed a British group of experts and
their eyes popped out,” aldus Romanov.
Ik vertelde Rom dat Max van der Stoel, met zijn schijnheilige
interventies in zaken van andere landen, zelf een ambtenaar
was, die er de voorkeur aan gaf bezwarende documenten inzake voormalige superieuren onder de kurk te houden, want dat
hij onlangs had bepaald dat documenten over de Nieuw-Guinea-kwestie tussen 1955 en 1962 niet openbaar gemaakt mochten worden. Van der Stoel was voor openheid bij anderen en
geheimhouding bij zijn eigen smerige zaken. De ambassadeur
maakte notities.
De ambassadeur vertelde dat admiraal Roest hem eerder dit jaar
een bezoek had gebracht om te regelen dat twee Nederlandse
marineschepen op 27 en 28 september een bezoek aan Leningrad zouden brengen. Romanov had geantwoord dat de Jantjes met open armen zouden worden ontvangen: „We will feed
112 Dan te bedenken dat deze Van der Stoel zich in 1992 nota bene bezighoudt met
mensenrechten in Irak. De man is niet weg te branden.
113 Of was hij toen eerste secretaris?
114 Zie ook: Khruschev Remembers, hoofdstuk 14, Visit to London, Little Brown & Company, Boston, USA, 1970
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them and we will fill your ships with oil.” Het bezoek werd later afgelast. Minister Henk Vredeling van Defensie had Rom
op de mouw gespeld dat het een centenkwestie zou zijn geweest. In werkelijkheid geloofde de ambassadeur dat de NAVO
een veto over het bezoek had uitgesproken – dan weet je wel
wie – in verband met oefeningen op zee.
Wat ambassadeur Romanov eveneens was opgevallen, was dat
er ieder jaar tussen Den Haag en Moskou overleg plaatsvond
over de komende agenda van de Algemene Vergadering van de
VN. Dit jaar had Nederland het overleg eenzijdig opgeschort.
Hij vermoedt dat deze trend vanuit de regering (intern) wordt
gedirigeerd. Hij refereerde aan een omslagverhaal van Elsevier
over minister Max van der Stoel getiteld EEN DEMOCRAAT TUSSEN DE WOLVEN. Inderdaad, dan weet je hoe laat het is.
Hij vroeg ook hoe ik over de heer B.W. Biesheuvel, de oudpremier, dacht. „Misschien een haartje beter dan de rest, maar
zeker niet meer,” zei ik. Hij had onlangs blijkbaar vier uur met
Biesheuvel van gedachten gewisseld en de indruk gekregen dat
althans hij voor het verbeteren van de betrekkingen met Moskou was. Biesheuvel had gezegd van mening te zijn, dat het
team Den Uyl-Van der Stoel „kinderachtigheden” uithaalde,
die hij en oud-minister W.K.N. Schmelzer nooit zouden hebben laten passeren. Biesheuvel was bovendien disgusted over de
zogenaamde Shell- affaire, het aanbod van premier Kosygin tot
samenwerking, dat Max van der Stoel gewoon in portefeuille
had gehouden zonder de Shell er ooit over in te lichten.115
Biesheuvel kende de zaak niet eens, toen Romanov hem erover vertelde. De ambassadeur had de heer Wagner onlangs nog
eens gesproken, maar de zaak was effectief de grond in geboord. Romanov had een gevoel dat Biesheuvel wellicht een
comeback in de politiek overwoog. In ieder geval leek het hem
nuttig indien ik dr. Gvishiani in Wenen eens over de figuur van
Biesheuvel zou inlichten.
Toevallig hoorde ik later op de televisie hoe minister Vredeling
admiraal Roest van een zekere vorm van insubordinatie beschuldigde. Hoe is het dan mogelijk dat H.M. de Koningin
deze admiraal benoemt tot chef van het Militaire Huis, of doet
zij het juist daarom? Vreemde zaak.
Het antiquariaat A.L. van Gendt heeft zes rechtsboeken van vader geveild voor 656 gulden, welk geld ik kan gebruiken voor
mijn ziektekostenverzekering.
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Iedere dag wat anders. Om 07.30 uur vertelde de BBC dat er nu
een onderzoek wordt ingesteld in Washington naar door de CIA
geplande moorden op buitenlandse leiders waaronder president
Sukarno van Indonesië. Het Senate Select Committee on Intelligence onder senator Frank Church noemt behalve Bung Karno,
ook Fidel Castro, Patrice Lumumba, Papa Doc, Rafael Trujillo
en heeft nadere gegevens over de moorden op de gebroeders
Diem in Saigon, generaal René Schneider in Chili, enzovoorts.
Een rapport van 346 pagina’s is gepubliceerd ondanks het geklier van Gerald Ford om de zaak nog meer vervalst te krijgen.
Intussen is the Committee on Intelligence in het Huis van Afgevaardigden ertoe overgegaan om „three citations of contempt”
uit te doen gaan tegen Henry Kissinger. Kissinger verdomt het
om het Congres in te lichten over schendingen door Moskou
van het SALT-I-verdrag. Ford is direct ertussen gekomen en
heeft gezegd, dat hij Kissinger heeft verboden de informatie
vrij te geven „in verband met de nationale veiligheid”. Het refrein dat Max van der Stoel ook hanteert om niet met de billen
bloot te hoeven. Ook wil het Huis inzage in de documenten, die
betrekking hebben op geheime operaties van de Amerikaanse
regering sedert 1961. Had je me maar! Ford en Kissinger trekken één lijn en maken een lange neus naar de volksvertegenwoordiging.
Ik droomde over een roofvogel die boven een vallei cirkelde.
Ik ging terug om te zien wat het dier uitvoerde. De wijze
waarop arenden naar beneden vallen op hun prooi is natuurlijk
een soort wonder. Ik zag hem nergens meer. Maar even later
zag ik hem weer met een konijntje tussen zijn klauwen, maar
toen ik beter keek zag ik dat Keke in zijn poten vastzat, die
wanhopig omkeek. De arend leek wel midden in de lucht stil
te hangen gereed om het beestje open te reten.
Een tweede droom ging over Tage. Hij ontbeet ergens met 50
familieleden.116 Ik hoorde zijn stem op de gang en aarzelde aanvankelijk naar binnen te gaan. Toen ik hem sprak vertelde hij
dat Genia Makarova hem had gezegd mij zeer goed te begrijpen, maar het vreemd had gevonden dat ik met problemen tijdens mijn reizen direct naar ambassadeur Romanov was gelopen.
Ik vertelde ambassadeur Romanov trouwens dat ik bij de heer
Van Doeveren van de BVD was geweest, ook al had deze dit
dringend afgeraden. Dit soort mensen denkt niet normaal. Van
116 Die „familie” was natuurlijk de groepen toeristen waar hij mee in de USSR reist.
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Ford Vows Steps
To Avert Murder
Plotting by CIA
WASHINGTON, Nov. 21 (IHT) - President Ford is formulating a plan to prevent
U.S. involvements in plots to assassinate
foreign leaders. His press secretary said today:
„He absolutely abhors government officials being involved in those kinds of
things and he has forbidden officials in his
administration from being involved”,

White House Press Secretary Ron Nessen
said.
Mr. Nessen’s statement was the first
White House reaction to yesterday’s report
by the Senate Select Committee on Intelligence Activities asserting that the United
States had instigated several schemes to
kill foreign leaders and was implicated in
others.

Ook is bekend geworden dat president Richard Nixon de CIA
de order heeft gegeven een intense campagne tegen president
Salvador Allende van Chili te ontketenen. Bovendien is duidelijk geworden dat Henry Kissinger en de voormalige CIA-directeur Richard Helms tot over hun oren bij de geheime oorlog
tegen de democratisch verkozen president van Chili betrokken
waren. Laurence Stern presenteert in de Washington Post saillante details van een gesprek met Nixon voor het Ladies Home
Journal, waarin hij categorisch ontkende iets met de val van Allende te maken te hebben gehad. Ook de voormalige Ameri109
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Doeveren wilde me wijsmaken dat als ik Rom de waarheid
zou vertellen, hij me verder zou wantrouwen. De ambassadeur
vond het een vermakelijke mop en raadde me aan voor de
BVD- mensen en -methoden op mijn qui vive te blijven. Ik vertelde hem ook dat de microfoons weer waren gerepareerd en
dat het incident met de taperecorders me had gespeten. „Never
mind,” zei hij, „that are passing clouds.”
Telefoneerde generaal Mursid in Zoetermeer om hem attent te
maken op het nieuws dat de CIA inderdaad Bung Karno heeft
willen vermoorden. Belde eveneens Dewi Sukarno in Monte
Carlo. Voor haar was het inderdaad nieuws. Zij beloofde trouwens het door mij voorgestelde telegram aan president Ford te
zullen verzenden. „I promise,” zei ze.
Belde Tage in Moskou. Hij maakt nog een trip met toeristen
naar Samarkand en komt 6 december naar Holland.
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kaanse ambassadeur in Santiago heeft een uiterst dubieuze rol
gespeeld. Nu wijzen de stukken het tegenovergestelde uit. In
Washington komt de drek tenminste boven water. Dat krijg je
in Den Haag niet voor elkaar.
Eldridge Cleaver is bij aankomst in de VS gearresteerd en in een
gevangenis bij San Diego, Californië opgesloten. Twee politiebeambten reisden in het toestel mee, terwijl een twaalftal politiemannen hem opwachtten om hem naar de gevangenis te begeleiden. Belachelijk. Overkill.
Aad van den Heuvel nodigde vanavond in de Van Speyk Show
journalisten als Martin van Amerongen en die geëxalteerde juffrouw Lisette Lewin uit. De „mop” is om limericks op de stervende generaal Franco te verzinnen, zoals „de wormen zouden
zich van hem afkeren”. We zijn wel diep gezakt in het lieve vaderland. Onbegrijpelijk dat Van den Heuvel, die ik enigermate
ken en ook wel respecteer, zich in beeld voor dergelijke onzin
leent. Ik bedacht me dat al zou generaal Suharto zijn overleden
– niet bepaald een man waar ik warm voor kan lopen – ik natuurlijk nooit aan een dergelijk programma zou hebben mee
gedaan. En zoiets wordt dan door een rooms-katholieke omroepvereniging gesponsord. De portretten die eraan mee doen
hebben gewoon niets meer te vertellen.
Stel je eens voor, dat soortgelijke onthullingen als nu over de
CIA zijn gedaan de KGB zouden betreffen. De wereld zou te
klein zijn geweest! Noch London Times, noch Le Monde, laat
staan de vaderlandse pers, nauwelijks maken ze ophef over de
schokkende onthullingen vanuit Washington. Wie weet heeft
Robert Jay Liftons psychic numbing alweer zijn tol geëist. Men is
er aan gewend dat Washington wereldwijd moorden beraamt
en uitvoert.117
Max van der Stoel heeft Spanje gecondoleerd met het overlijden van Franco. Drs. Harry van den Berg van de PvdA. noemde
dit „hoogst ontactisch”. Waar zijn dergelijke lieden geweest?
Die man is nota bene „internationaal secretaris” van die club.
Op 9 november schijnt de generaal nog te hebben gezegd: „My
God how hard it is to die.”118 Francisco Franco is vertrokken, vandaar de mopjes bij Aad van den Heuvel. Beschaving anno 1975.
Peter kwam naar Amsterdam. Ik dacht een moment: is hij nu
een vreemde voor me geworden? We prepareerden een visje
en hadden eigenlijk, als voorheen, een normale avond samen.
117 Misschien nog wel het meest onthutsende is dat Nixon en Kissinger in de negentiger
jaren tot de elderly statesmen van de VS worden gerekend en wereldwijd groot ontzag genieten. Ze mogen blij zijn dat ze nooit de bak in zijn gedraaid.
118 Newsweek, 24 november 1975.
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Wenen, Imperial Hotel
Harald Brainin, de persman van het IIASA Instituut120, was om
23.30 uur op het vliegveld om me af te halen. Dr. Gvishiani dineerde met de oud-directeur van het instituut, Howard Raiffa,
en iemand van de Rand Corporation. Victor Krylov had natuurlijk weer geen boodschap voor me afgegeven.
Prachtig zonnig weer. Wenen op zijn mooist. Ben eerst gaan
wandelen.
E.M. Forster heeft in 1939 gezegd: „The people I respect most
behave as if they were immortal, and as if society was eternal.
Both assumptions are false: both of them must be accepted as
true if we are to go on eating and working and loving and are
to keep a few breathing holes open for the human spirit (…). I
believe in aristocracy though – if that is the right word and if a
democrat may use it. Not an aristocracy of power, based upon
rank and influence, but an aristocracy of the sensitive, the considerate and the plucky. Its members are to be found in all classes and nations, and all through the ages, and there is a secret
understanding between them when they meet. They represent
the true human tradition, the one permanent victory of our
queer race over cruelty and chaos.”
119 Heb het boekje nooit meer teruggezien.
120 Think-tank: International Institute of Applied System Analysis.
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Ik heb Keke terug naar zijn cel in Bosch en Duin gebracht en
was een paar maal dicht bij tranen. Ik heb zijn eten nog geprepareerd. Zou men aan zijn water hebben gedacht? Het was
prachtig zonnig weer. De bomen waren kaal en alles deed al
winters aan.
Ik denk dat Peter het prettig heeft gevonden op Amerbos. Hij
hielp me met mijn bagage in de KLM-bus bij het Centraal Station. Hij vraagt dan altijd: „Heb je zin?” Hij nam het boek van
Lionel Trilling mee naar Tilburg.119
Het Pentagon heeft een eerdere raming herzien. Het Amerikaanse departement van Defensie zegt nu dat bij een beperkte
sovjetatoomaanval 3 tot 22 miljoen mensen om het leven zullen komen. Ze voegen er gewoon aan toe: „6,7 million being
the most representative figure of deaths.” Men leest zulke onzin in Westerse media met een korrel zout of het dringt helemaal niet door. Hoe kan het ook anders? Het is een feit dat
dergelijke „ramingen” in de media in de Sovjet-Unie ondenkbaar zijn.
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Professor Edgar Friedenberg benut de opsomming van Forster
inzake de betekenis van een elite om te spreken over „the vulgarity of the Nixon Administration (…) and the terrible things
it did to those it considered its enemies at home and abroad.
The Ford Administration appears in having set aside under the
tightest possible security approximately 100 kilograms of decency for possible emergency use.” Hij vervolgt: „American
society needs a self-confident elite as an alternative to paranoia,
which is the most self-fulfilling of psychoses, if it is not to continue to destroy itself and much of the rest of the world in the
name of security (…).”121 Jammer dat Friedenberg zoveel belangrijke argumenten in een zin samenvat. Ben nu zo’n kwart
eeuw in contact met Amerikanen en Amerika122 en mijn voornaamste vrees is dat nauwelijks gefundeerde, zogenaamd elitaire Amerikaanse superioriteitsgevoelens een eigen neurotisch
leven gaan leiden. Ze hebben H-bommen. Ze hebben Wall
Street, maar waar is de Amerikaanse aristocratie van de mind
waar Forster op doelde?
Vanmorgen brandde ik twee kaarsen in de Stephan’s Kirche.
Gooide twee schilling in de gleuf en wilde mijn brouhaha in de
mind tot stilstand dwingen toen ik een mededeling zag dat kaarsen 5 schilling per stuk kostten. Je bidt dus „verlos ons van het
kwade”, terwijl je de kerk 8 schilling tekort doet. Ik vulde mijn
„schuld” eerst aan en reserveerde een enkeltje naar de hemel.
Ik bad voor mam en „voor mijn kind”, Peter. Gisteren heb ik
in de sauna bij het eten van een wafel een stuk aan Peter willen
geven en omdat ik zo dikwijls mijn hond op die manier iets
toestop, zei ik per ongeluk letterlijk Keke tegen Peter. Hij
lachte zich kapot, maar wat zou hij werkelijk hebben gedacht?
Zit in Sacher, wat me altijd doet terugdenken aan de reis naar
Wenen en Sukarno met mijn vader en de directeur van de ACF
om te zien of we de handel in kina met Indonesië weer op
gang konden brengen.
Kocht Briefe an einem jungen Dichter van Rainer Maria Rilke.123
Hij adviseert: „Fragen Sie sich in der stillsten Stunde Ihrere
Nacht: muß ich schreiben?” Die vraag heb ik me in ieder geval
nooit gesteld. Schrijven is parallel aan de groei van de verstandskiezen: als vanzelf gekomen. Of moet ik zeggen: het is
uit mezelf meegegroeid, zoals ik me herinner met verbazing te
hebben geconstateerd dat er vanuit mijn lichaam schaamhaar
kwam opduiken op plaatsen waar ik het niet had verwacht. Ik
121 The New York Times, Op-Ed page, 27 oktober 1975.
122 Ik reisde naar Yale University in 1948.
123 Im Insel Verlag, Nr. 406, 1975
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Sacher, coffeeshop
Er komt een leuke jongen binnen. Hij ging zitten, bestelde
koffie en stak een sigaartje op. Zou hem helemaal willen omhelzen. Rilke onderscheidt in liefdesgevoelens die van Mann zu
124 The New York Times, door Nicholas Horrock, 23 november 1975.
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heb zolang als ik me kan herinneren geschreven, niet omdat
het moest maar omdat het een onafscheidelijk deel uitmaakte
van mijn functioneren als mind.
Rilke schrijft aan zijn vriend: „Niemand kann Ihnen raten und
helfen, niemand. Es gibt nur ein einziges Mittel. Gehen Sie in
sich. Erforschen Sie den Grund, der Sie schreiben heißt: prüfen
Sie, ob gestehen Sie sich ein, ob Sie sterben müßten, wenn es
Ihnen versagt würde zu schreiben.” Prachtige gedachten. Ik wil
dat Peter ze leest. Vreemd dat ik op Amerbos voor zoiets nooit
tijd lijk te hebben. Amerbos is nog altijd te veel een onrustige
werkkamer in plaats van een oase van rust en ontspanning.
(…) im Grunde, und gerade in den tiefsten und wichtigsten Dingen,
sind wir namenlos allein (…) – R.M. Rilke
Dat heb ik al betrekkelijk vroeg ontdekt en als onvermijdelijk
empfunden.
Terwijl ik rustig bij een kopje koffie met Rilke wil „babbelen”,
ruist een luidspreker met onverstaanbaar geklets van de hemel
mag weten wie. Ik vroeg een obertje of dit nodig was. Hij
draaide het ding gelukkig de nek om.
Er schijnt een botsing tussen kanselier Bruno Kreisky en de onvermoeibare nazi-jager Wiesenthal te hebben plaatsgevonden.
Ik telefoneerde met Wibo van de Linde van Aktua of het een
idee zou zijn Kreisky hierover te filmen. Hij was geïnteresseerd.
David Belin, advocaat van de Warren Commissie, is nu zelf
voorstander van een heropening van de JFK-affaire. Zijn motivatie is nog wel altijd „that I believe it would greatly contribute toward a rebirth of confidence and trust in government”.
Belin maakte zijn mening bekend ter gelegenheid van de
twaalfde herdenking van de moord op Kennedy. Eigenlijk is
dit het moment om een nieuw gesprek met Jim Garrison in
New Orleans te filmen.124
„Kunst-Werke,” gelooft Rilke, „sind von einer unendlichen
Einsamkeit und mit nichts so wenig erreichbar als mit Kritik.”
En als zijn vriend om een boek vraagt schrijft hij: „Ich bin sehr
arm, und meine Bücher gehören, sobald sie einmal erschienen
sind, nicht mehr mir. Ich kann sie selbst nicht kaufen.”
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Weib en die van Mensch zu Mensch. Ik denk inderdaad dat deze
laatste vorm van „aantrekkingskracht” –die Mann zu Mann insluit – meer en bredere mogelijkheden in human relationships
biedt.
Nu zie ik dat „mijn” jongen heel slim via de spiegel van de tapkast naar mij zit te gluren. Er is nog een andere spiegel waardoor ik hem kan bespieden. The Vienna mirror game! De gay-guide zegt voorzichtig te zijn vanwege de vele hunt gays, die poen
zoeken.
In New York is verschenen The Homosexual Matrix wat voedingsbodem betekent.125 Het is geschreven door de psychotherapeut C.A. Tripp. Hij lijkt van mening te zijn dat de spannendste seksuele activiteiten voor twee mannen zijn weggelegd,
omdat hij meent dat „passionate sex is eroticized anger”. Tripp:
„When two men are excited and unrestrained in their sexual
interaction, the fire that is fed from both sides often does whip
up levels of eroticism that are rarely reached elsewhere.” Dat
zou wel eens helemaal waar kunnen zijn. Grotere twijfels heb
ik als Tripp meent: „Sexual attraction thrives when and only
(vooral dit laatste lijkt me onzin) when the partners are in some
sense alienated from each other.” Tripp denkt dat hoogtepunten worden bereikt bij nieuwe kennismakingen, die door fights
and clashes worden gekenmerkt.126 Ik denk dat absolute hoogtepunten kunnen worden bereikt, wanneer men iemand die
men totaal niet kent, zelfs nooit heeft gesproken, en van wie
men helemaal niets van afweet, onverwachts op basis van pure
fysieke aantrekkingskracht in zijn vingers krijgt. Zodra vormen
van elkaar kennen en vooral woorden tussenbeide komen, is de
rek uit de oorspronkelijke spanning. Misschien is dit specifiek
bij mij zo, maar dat is mijn view.
Ontmoet mijn oude vriend professor Adam Schaff van Polen.127 Hij draagt nog steeds een rouwband om de arm van zijn
tweed jasje vanwege het overlijden van zijn vrouw. Hij zei weer
interessante dingen. Schaff gelooft dat het sovjetsocialisme en
het hele sovjetbureaucratische systeem hervormd zal moeten
worden, zoals je ook een nieuwe generatie computers op de
rails zet.128 Met andere woorden: het socialisme zou een nieuwe
start moeten maken. De meerderheid van de mensen in de socialistische landen steunt het systeem nog steeds, maar als het
zich niet aanpast komen er brokken.
125
126
127
128

C.A. Tripp, The Homosexual Matrix, McGraw Hill Book Co., New York, 1975
The New York Times, 26 oktober 1975
Zie: On Growth Volume II, Putnam & Sons, New York, 1975
Mikhail Gorbachev dacht in 1985 dat hij het marxisme-leninisme kon hervormen,
wat mislukte. Hij veroorzaakte de ondergang.
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Schaff: „The bureaucracy must be reformed. Leninist ways of
killing off capitalism and run socialism might have worked between 1917 and 1925, but they do not work in 1975. You can
kill JFK, but you certainly can likewise kill an idea. Why did Joseph Stalin not want a revolution in China? Because he knew
they would become a nuisance.” Op dit moment stond professor Schaff even op en opende in de salon van het Imperial Hotel een deur achter ons tafeltje om te zien of er niemand stond
mee te luisteren.
„You can kill a revolution,” aldus professor Schaff, „like they
are doing presently in Portugal? This is terrible, because they
do not want a job by Orwell in Spain, France, Italy and Portugal. But while they might have put away Stalin, thousands of
little Stalins remained. The majority of the Soviet people remain for the Communist system. Perhaps even unconsciously,
which makes it so dreadful, because if you dealt with conscious
believers in the system solely, it would be an entirely different
matter. They simply crush those who are against the system.
Communists not only fight for their bread, but they also fight
for the sense that communist life makes for them. Communists
are deeply convinced of their truth, or the truth of the system,
while in effect they are basically only repeating the same banalities from the past which do not relate to the present realities.”
„Nikita Khrushchev was crushed by the old-time communist
system. You can be sure that if they are not extremely cautious,
the Gvishianis and the Arbatovs will be like-wise destroyed.
Maybe in the flow of time, after a hundred years true communism could work, but in the mean time everything is really
happening in America. The CPSU power apparatus is the
strength and the engine of the regime. It is completely institutionalized. They need an entirely new model in the Sov-ietUnion. Only a pluralistic society can make marxism-lenin-ism
work. Also automation is coming. Therefore, how to reshape
this society, that is the question. At the other extreme would
be an open society versus a socialist dictatorship. They still
maintain in Moscow, that man will be shaped in a new way,
the new Marxist Man. Which reminds me of this Frenchman
who was visiting England and asking in amazement: ‘How did
you get such beautiful lawns?’ The reply: ‘It is simple: it took
500 years to grow it properly this way.’ Man cannot rebuild a
large society as the Soviet-Union in 50 or 100 years. The development of a new man in a new society could undergo its feedback even in Eastern Europe. As it stands, the world of Eastern
Europe is as filthy as the capitalist world. It really is an unten-
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able situation. New input is needed by everyone. It’s the only
solution.”
Ik sprak over de problemen van Francisco Paesa om eenvoudige handelszaken in Moskou tot stand te brengen, terwijl hij
over de juiste contacten op het allerhoogste niveau beschikte.
„The realities of socialism are that your friend needs six ministries to set up a watch factory. It is not only silly, it costs society far too much. Also in social costs. And think of how many
other proposals are made to Moscow that don’t even get processed at all? A modern developed society will only succeed
when it parallels the ongoing scientific and technological revolution. People should not be forced to solely think in narrow
fragments as is done in the USSR. Maybe they put a man on the
moon, but look, where do all the Nobel Prizes in science go?
Including the Nobels in natural sciences? It is a USA exclusive.”
„Maybe the USA is decadent. But at the same time we see fantastic developments in all the basic professions, except perhaps
in the basis of human development.”
Hij benadrukte er rekening mee te houden dat Polen, Hongarije en Joegoslavië totaal verschillende vormen van communistische samenlevingen hadden opgebouwd in vergelijking met
de Sovjet-Unie. Maar de sovjets waren erin geslaagd om Tsjecho-Slowakije en de DDR volledig naar hun hand te zetten.
„Maybe they like in those countries the army, the drills and the
discipline, but in the mean time even in those two countries a
lot of changes are now taking place. Roumania is totally stalinist in a hideous way. In comparison, Poland is really free.” Hij
vroeg me samen een hapje te gaan eten. Zeer plezierig samenzijn.
Bill Richards geeft een overzicht in de Herald Tribune129 over de
activiteiten van de CIA om Patrice Lumumba te vermoorden,
overgenomen uit vrijgekomen documenten. Het is om te kotsen. In een ander overzicht somt hij een aantal CIA-maatregelen
op om Fidel Castro om zeep te helpen. Hij eindigt met de Dominicaanse Republiek, Chili en Vietnam. Dit zijn dan de maffiapraktijken die aan het licht zijn gekomen, je moet er niet aan
denken wat ze nog verder uitgevreten hebben. KILLING WITHOUT RESPONSABILITY heet het begeleidende hoofdartikel in de
Tribune. „The core of the evil revealed by the Senate Committee investigating the CIA is that a Government responsible to its
people and to the world community fostered a secret group
that plotted to kill without responsibility (…).” De redacteu129 New York Herald Tribune, 24 november 1975
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130 In de negentiger jaren zat oud-CIA-directeur George Bush zelfs op het Witte Huis,
wat een onwettige invasie in Panama opleverde, om maar niet te spreken van de
krankzinnige oorlog tegen Irak.
131 Zie bijlage 13: uitnodiging van dr. Jermen Gvishiani.
132 De bekende CIA think-tank in Californië.
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ren van kranten kunnen tot doomsday schrijven wat ze willen.
Het lucht ze op. Ze denken hun plicht ermee te hebben vervuld en er verandert helemaal niets. De beestachtigheid die
130
CIA-minds produceren, zal onveranderd hoogtij vieren.
131
Lopend ging ik naar Palais Pallavicini waar ik tegen acht uur
arriveerde voor het bijwonen van het door professor Gvishiani
aangeboden afscheid aan professor Howard Raiffa als eerste directeur van IIASA. Ik heb de nieuwe rector, Roger Levien, ontmoet. Hij heeft voor de Rand Corporation gewerkt.132 Dan
weet je het verder wel. Ik moet de man niet. Bovendien, toen
de Oostenrijkse minister voor Wetenschappen haar rede hield,
las hij onbeschaamd in haar tekst mee.
Dr. Gvishiani kwam op me af. „Let me shake your hand.” Ik
wilde hem Volume II van On Growth geven, maar hij vroeg het
tot morgen voor hem te bewaren. Hij zou zijn uiterste best
doen om tijdens de vergaderingen op Kasteel Laxenburg er iedere keer een half uur tussenuit te trekken en aan ons boek te
werken. Dat wordt dus helemaal niets.
Ik had mijn boek vast op een van de tafels gelegd om later een
plaats te hebben. Ik zag Victor Krylov er ook naartoe lopen samen met de secretaresse van Andrei Bykov, de Rus, die Gvishiani’s assistent is op IIASA, een zeer sympathieke kerel.
Zijn secretaresse bleek
uit Rhodesië afkomstig
te zijn en in het bezit
van een Zuid-Afrikaans
paspoort. Small world!
Prompt namen er nog
twee Russen en een
Tsjech aan onze tafel
plaats, plus, een beetje
tot mijn verbazing, de
sovjetambassadeur in
Oostenrijk, de heer Efremov. De conversatie
verliep prettig tot het
moment dat ik gewag
maakte van het feit dat
sommige buitenlandse
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zakenlieden in Moskou met zes ministeries moesten spreken
om hun plannen van de grond te krijgen. Krylov reageerde
nogal scherp en zei: „It is our task in the Committee for Science and Technology to coordinate those deals. Why do your
countries and businessmen not conform to our system, just tell
them to do that.” Vervolgens stak hij een speech tegen ambassadeur Efremov in het Russisch af. Dat bracht het gesprek, althans aan onze tafel, voor enige tijd tot stilstand. Je verbaast je
altijd weer over het tekort aan elementaire manieren, zelfs bij
een man als Krylov, die toch regelmatig in gezelschap van dr.
Gvishiani verkeert. Toch bood hij later zijn excuses aan omdat
hij in het Russisch was overgeschakeld.
Het gesprek hervatte zich. Ik probeerde de stemming er weer
in te krijgen via amusante anekdotes. Er zat trouwens een nogal aantrekkelijke sovjettolk van misschien 24 jaar, blond, bij ons
aan tafel, die voor de ambassadeur vertaalde. Met hem zou ik
nog graag wat meer hebben gesproken.
Vlak voor het diner eigenlijk begon, stelde Harald Brainin van
IIASA mij aan kanselier Bruno Kreisky voor. Ik gaf hem een
exemplaar van mijn Club van Rome-interviews en verduidelijkte dat dr. Aurelio Peccei het voorwoord had geschreven.
Hij wilde graag een interview geven maar liever niet deze
week. Ik vond trouwens ontmoetingen met lokale beroemdheden als der Fürst von Fürstenberg, de voorzitter van de Foreign Relations Council en andere notabelen als altijd een bevalling. Er is geen gelegenheid iets zinnigs te zeggen. Alles
concentreert zich op lege plichtplegingen. Een Oostenrijker
stapte op mij af en zei op IIASA aan energieproblemen te werken. „Do you know that the lubricating oil for Soviet Navy
ships comes from Western multinationals?”
Ik vroeg: „Did you check that story?”
„How can I check it? But I was told so on impeccable sources
by someone from a multinational itself.” Ik dacht: and so what!
Brainin kwam me nog even het geheim van de dag vertellen.
„Er was vandaag een speciale boodschap op Slot Laxenburg
voorgelezen van Henry Kissinger!” Ik had bijna gezegd: dat
zou ik maar aan niemand vertellen, want als je weet wat die
man op zijn kerfstok heeft houd je je mond.133
Ik schreef ambassadeur Romanov in Den Haag een brief over
deze avond, al was het maar om de BVD te pesten.

133 Harald Brainin gaf me een kopie van het persbericht dat hij had doen uitgaan, met
als hoogtepunt meneer Kissinger.
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Beestachtig slecht geslapen door een laat diner om 22.00 uur
en de wijn niet te vergeten. Kan er niet tegen.
Was om 09.00 uur op Paleis Laxenburg en sprak dr. Gvishiani
vóór hij de vergadering ging voorzitten en gaf hem mijn boek.
„I will wait in the salon next door till doomsday for you”, zei
ik. Ik wil dit nieuwe boek ook doorzetten. Ik geloof dat ze
sinds de oprichting van IIASA financiële problemen hebben
door het zakken van de dollar. Er zijn natuurlijk miljarden en
miljarden beschikbaar voor de krankzinnigste militaire uitgaven, maar om een Oost-West think-tank een beetje behoorlijk
te financieren, is een bevalling voor al de heldere minds. De
landenbijdragen worden 20 procent verhoogd. Brainin betwijfelt of dit voldoende zal zijn.
Hij waarschuwde gisteravond om niet tegen dr. Kreisky te zeggen dat ik president Kekkonen van Finland zou gaan bezoeken.
„Kreisky is against Finlandization. Austria is prepared to be militarily neutral but considers itself otherwise as belonging to the
West,” zei hij. Ik dacht: hetzelfde geldt voor Finland.
Brainin: „The affair concerning ex-Waffen SS member Friederich Peter, that Wiesenthal brought to light, and who belongs
now to Kreisky’s party, will shorten the career of the chancellor.”
Als afgesproken kwam dr. Gvishiani uit de vergadering bij me.
Ik heb de eerste tape van 45 minuten met hem op genomen.
Hij spreekt volkomen vrijuit en open over alles wat ik vraag.
We spraken over zijn werkroutine, zowel in zijn kantoor in
Moskou als de ongeveer drieënhalve maand per jaar dat hij in
het buitenland reist. Zijn getrouwde zoon is 26 en studeerde
pure mathematics, geeft college en werkt ernaast op een instituut,
terwijl Gvishiani’s dochter 21 jaar is en internationaal recht studeert. Ik vroeg hem of hij het met Galina Ulanova, de danseres,
eens was, dat de jeugd nu meer met de brain leeft dan met the
heart terwijl je juist om mooi te kunnen dansen, je moet kunnen laten gaan.
Professor Gvishiani: „I rather admire the young generation.
Most of them have broader interests, are better educated and
enjoy more culture than previous generations. They go deeper
into subjects and an increased knowledge of science and technology gives them more understanding of issues before them.
They do not take anything for granted. They go to the substance of matters and seem to take rational decisions.”
Ik: „Tijdens mijn reizen heb ik vele jonge mensen gesproken.
Ze leken me gemotiveerd en dikwijls uitgerust met pertinente
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ideeën. Ik ontmoette bij het Baikalmeer een groep scholieren,
die me vroegen of ik getrouwd was. Toen ik antwoordde ‘gelukkig niet’, zei een van de jongens: ‘Dat is een belediging voor
uw ouders.’ Dit trof me zeer.”
Dr. Gvishiani: „I think the dominating trends of our educational system are primarily caused by the environment in
which children grow up. The young are educated in the Soviet-Union with the notion that we have overall objectives in
society as a whole. Individualism is therefore with us not as
strongly developed as in the West. In our country we generally
accept that personal interests and the pursuit of one’s own desires and wishes does not really guarantee happiness. The notion
is from early onwards being developed that there is more in life
than personal egoistic interests. This concept reaches youths
through our social institutions, schools, kindergartens but also
the majority of our families are influencing the state of mind,
the mentality of our youths in this way. We make it clear that
people have to live for something more than pure personal interests. It’s society that counts. The moral stimulation towards
that end begins at home.”
Ik: „I was reminded when visiting Siberia of the motivation
and dedication by young people to go and work for the BAM
project, the new railway line there.”
Gvishiani: „Die jongeren gaan niet naar Siberië omdat er hogere salarissen worden betaald, maar omdat de samenleving hen
eert een bijdrage te hebben geleverd. Het verhoogt ook hun
gevoel van mannelijkheid om de barre omstandigheden van Siberië te trotseren. Het verhoogt een gevoel van eigenwaarde
en trots. Het is een gezonde trend. Ik hoop dat we die in de
toekomst zullen kunnen handhaven.”
Ik: „De Italiaanse ambassadeur in Moskou, Luca Pietromarchi,
heeft in een boek gezegd….”
Gvishiani: „Ik kende hem uitstekend, maar wist niet dat hij een
boek had geschreven.”134
Ik: „Pietromarchi schreef: ‘The masterwork of the Soviet regime is its school organization.’135 Bij een bezoek aan GOSPLAN
werd me duidelijk dat er nu reeds wordt berekend welke studenten waar nodig zullen zijn in het jaar 1990!136 Dat is andere
koek dan bij ons, waar 4.000 afgestudeerde psychologen te veel
zijn en een studiestop moet worden afgekondigd. Geen wonder dat dit bijdraagt tot optimisme bij de sovjetjeugd.”
134 Luca Pietromarchi, The Soviet World, George Allen & Unwin Ltd., London, 1965, pp.
462.
135 Idem, hoofdstuk V, The Schools, pagina 113.
136 Uitgerekend 1990 zou het jaar van de ineenstorting van het systeem zijn.
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137 Jermen Gvishiani was getrouwd met Ludmila Kosygin, de dochter van Aleksei Kosygin die toen de Sovjet premier was.
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Gvishiani: „Dit kan heel goed zo zijn. Wanneer ik in het buitenland reis en naar leeftijdgenoten kijk in andere landen, lijken zij altijd gepreoccupeerd te zijn met hun status in de gemeenschap. Ze mogen gefortuneerd zijn op dit ogenblik, maar
er is altijd onzekerheid over morgen en de toekomst. Wellicht
zijn onze salarissen en inkomens in het algemeen veel lager,
maar in ieder geval is onze status door de staat gegarandeerd
voor het leven. Niemand behoeft zich ooit zorgen te maken
dat hij of zij op een dag op straat zal komen te staan. Deze situatie draagt er ook toe bij, dat men zich richt op stimulerende
activiteiten om zichzelf verder te bekwamen en te ontwikkelen.” Vervolgens weidde professor Gvishiani uit over een resterend probleem, de inactiviteit en doelloosheid van gepensioneerden en ouden van dagen, die na een leven van inzet voor
de samenleving plotseling op zichzelf terugvallen en daar mentaal slecht op zijn voorbereid. Ik vertelde in Kiev met wetenschappers in het Instituut voor Gerontologie over deze problemen te hebben gesproken.
Ik vroeg dr. Gvishiani hoe hij als geboren Georgiër in Moskou,
het hart van Rusland, functioneerde.
„When I was ten years old I left Georgia with my family for
Moskou. Of course, your land of birth remains dear to you. I
prefer perhaps Georgian wine. We go there for vacations and
sometimes for conferences or congresses. But in principle I feel
more Soviet now, more internationally oriented. I think our
national policy is pursued very well. Each republic retains its
language, its own schools, and development of its own culture.
It is important to maintain a rational approach to the fact that
we have 15 diverse republics in the Union. In science, for example, I feel strongly about the trend we follow, that people in
the individual republics must find their optimal solutions within their own settings. This mixture of approaches very much
enriches the country as a whole.” Dr. Gvishiani onderstreepte
dat het onderwijs, vooral op universitair niveau, in het Russisch diende te worden gegeven opdat alle vijftien republieken
over de afgestudeerde krachten zouden kunnen beschikken in
geval er in de eigen republiek geen emplooi zou zijn in een bepaalde tak van nijverheid of industrie.
„My wife and children137 don’t speak Georgian”, aldus dr.
Gvishiani, „so in our family circle we speak Russian.”
Ik: „Gaat uw belangstelling meer uit naar sociologie dan naar
filosofie?”
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Gvishiani: „It depends. To understand the substance of matters
is always the leading motive in everything I do. I do not particularly like a philosophical approach in an abstract manner.
Since life is becoming much more interesting and deeper if you
can face some complex problems and try to search for the substance, then perhaps a philosophical background helps in finding certain explanations, especially when you lack concrete data
to solve a certain topic before you. The philosophical approach
does reflect the demand of mankind to integrate matters as
much as possible. We are abdicating this old-time scattered
image of our world. We are moving towards an inter-disciplinary approach and to integration.”
Ik vroeg hem of de vier jaar diensttijd in de sovjetmarine hem
niet meer in de richting van de sociologie had gedreven. Gvishiani: „I must tell you frankly, during those years it was still not
clear to me what I wanted to do most in life. My Mother
thought, for instance, that I should go into music. I studied as a
boy six or seven years the piano. Of course, I asked myself in
what direction my life should go. I could not imagine that I
was going to professionalize art to the extent that you perform
no matter what mood you are in. I am more of an improvisationist, whether I sit behind the piano or make a speech. I also
felt that going for music would turn into a routine and that can
kill a lot. So, I was cautious.”
„Yet, my time in the navy was very important from an educational point of view. Military discipline has its disadvantages
when you serve, but it likewise has its advant-ages. Later, in society, to have been exposed to military discipline turns out to
be an advantage all the way, especially at man-agerial levels. The
fall-out of military discipline is a healthy one.” Dr. Gvishiani
belandde vervolgens bij het onderwerp „persoonlijke vrijheid”.
„All this talk about personal freedom is rather naive when it is
not realized at the same time, that such a thing as absolute freedom does not exist. There are always obligations, even if you
are enjoying this so-called total freedom. One is obliged to follow certain rules, a certain societal order and, as we all know,
we now have also serious environmental constraints. So, for all
practical purposes, I think I was lucky to have served four years
in the navy. During my military service I also passed an exam
on the history of philosophy. I was not in a hurry at the time.
But I did come to the decision to go into writing and research
rather than into music. And from there developed further studies in industrial-sociology, management theories and even sys122
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tem analysis. And while I was trying to understand the complexity of approaches to all these questions, I still managed to
combine my active practical work with studies in philosophy.”138
In 1955 trad dr. Jermen Gvishiani toe tot de voorloper van zijn
huidige functie als vice-voorzitter van het Comité voor Wetenschap en Techniek van de USSR Raad van Ministers. Hij
vertelde hoe dit in zijn werk was gegaan. Hij beschreef om te
beginnen zijn huidige positie aldus: „Our Committee is one of
the important components of the overall structure in the management of the Soviet economy as a whole.” Oorspronkelijk
berustte ook deze taak bij GOSPLAN. „After the Revolution”,
aldus dr. Gvishiani, „GOSPLAN had a special division dealing
with science and technology. But in 1955 it was felt in high levels of the government hierarchy that a new set-up outside GOSPLAN was called for. It was headed at the time by a Deputy Prime Minister.” Hij wees er op dat, vanwege de enorme vlucht
die de wetenschap overal ter wereld had genomen, de isolatie
van de Sovjet-Unie doorbroken diende te worden. Het jaar
1955 werd in dit opzicht een keerpunt voor Moskou.
Dr. Gvishiani: „In 1955, we stopped thinking, as we had been
doing for many years, that we should do everything ourselves
on the basis of slogans on patriotism versus cosmopolitanism.
At that time we decisively reassessed the situation. We concluded, that struggling for self-sufficiency did not mean at the same
time we should ignore technical developments in the rest of
the world. We have to evaluate our achievements by world
standards, instead of adhering to the standards we could achieve
by ourselves. It meant, we had to open channels for becoming
familiar with what the rest of the world was doing in all fields.
Up to 1955, we were not even seriously oriented ourselves,
about what others were doing in the fields of science and technology.”
Ik: „I understood that Lenin originally was rather fascinated
with managerial skills in the United States.”
Gvishiani: „Most definitely. Lenin was even demanding that
we should utilize science and technology as it was developed in
the advanced world. He once even said, that socialism could
not be built, if we were not using the maximum knowledge of
scientific creation in capitalist societies. The Soviet-Union was
backward compared to America and the West, therefore this
aspect was extremely important.”
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Hij vervolgde dat parallel aan het bovengenoemde comité een
all-union Institute for Research and Technology werd opgericht, speciaal belast met het verzamelen van gegevens over
technisch-wetenschappelijke ontwikkelingen in de wereld. Dit
instituut heeft 2.500 vaste wetenschappelijke medewerkers en
26.000 tot 30.000 parttime medewerkers. „Bij uw volgende bezoek aan Moskou,” aldus dr. Gvishiani, „zullen wij u hier mee
naartoe nemen. U moet bestuderen wat daar gebeurt.” Ongeveer 35 procent van alle wetenschappelijke publicaties die door
dit instituut naar buiten worden gebracht, worden door het
buitenland afgenomen.”139
Voordat hij weer naar zijn vergadering terugkeerde, bracht ik
trouwens naar voren dat ambassadeur Romanov hem graag
voor een officieel bezoek in Den Haag wilde hebben. Hij antwoordde dat Romanov hem een telegram diende te sturen,
waarin hij hem uitnodigde naar Den Haag te komen voor besprekingen over de vraag of Nederland aan IIASA zou gaan
meedoen.140
Wachtende op het tweede gesprek met dr. Gvishiani boog ik
voorover en wilde met mijn hoofd op mijn handen een dutje
gaan doen. Opeens verscheen mams gezicht. Zij huilde. Ik
herinner me dit zo exact, wanneer dit gebeurde en hoe verschrikkelijk ik dit vond, alsof ik zelf door tranen werd aangeraakt. Zij is diep in mij, alsof zij nog in mij leeft. Meer dan vader. Gerard Croiset noemt dit dus helemaal abnormaal. Het
lijkt mij juist een hoogst natuurlijke zaak: ik ben uit haar schoot
geboren.
De NOS had me, naar hun zeggen, de Club van Rome-film, die
ik met Aurelio Peccei, Philip Handler,141 dr. Jermen Gvishiani
en de andere vrienden van de Club van Rome had gemaakt,
meegegeven om vandaag aan dr. Gvishiani en zijn medewerkers te laten zien. Harald Brainin kwam binnenstormen. Het
was helemaal niet mijn film die ze hadden meegegeven, maar
opnamen van een ander NOS-team van de Club van Rome-bijeenkomst in West-Berlijn. Je hebt in Hilversum toch werkelijk
met basterds te maken. Ik stond weer eens in mijn hemd tegenover mijn vrienden op kasteel Laxenburg.
’s Middags gaf dr. Gvishiani me opnieuw een interview van
een uur.142
139 Dit is een beknopt overzicht van de gemaakte bandopname van het eerste gesprek
die morgen.
140 Nederland doet al vele jaren mee met IIASA.
141 President van de National Academy of Sciences.
142 Alle tapes, ook die van dr. Gvishiani, heb ik aan de KB gegeven. Opname van het volledige gesprek hier zou te veel plaats vergen, ook al blijft het jammer.
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Hij legde aan de hand van deze doodles uit hoe het Comité voor
Wetenschap en Techniek onder de Raad van Ministers functioneerde. Dit betekent dat ik een begin kan maken met Gvishiani’s boekje voor Editions Stock in Parijs en ook een voorschot zal kunnen krijgen. Het manuscript van Aurelio Peccei
vordert ook gestaag, zoals brieven van dr. Peccei aan mij en aan
Claude Glayman bevestigen.
Professor Adam Schaff wilde me voorstellen aan Ervin Laszlo,
een man die letteren aan de Sorbonne studeerde, een graad in
musicologie in Boedapest haalde en sedertdien zich in de VS
manifesteerde als professor in de filosofie. Hij heeft aan het
Centrum voor Internationale Studies van de Princeton University blijkbaar A Strategy for the Future: A Systems Approach to
World Order 143 geschreven. Ik begrijp dat Schaff meent dat ik
hem in mijn projecten zou moeten opnemen. Weet het nog zo
net niet.
We gingen naar een Weense Stube voor ons avondeten dat bestond uit twee Bratwursten met een snee brood, plus een glaasje
witte wijn. Shocking. Harald Brainin had me reeds geïnformeerd dat Laszlo eigenlijk een leight-weight was, die zichzelf
naar IIASA had uitgenodigd en directeur Howard Raiffa – nu
afgetreden – was een te vriendelijke man om hem weg te sturen. „He pumps people’s ideas and next puts them in his
books,” aldus Brainin.
143 Zie bijlage 14. Ervin Laszlo, Strategy for the Future, George Braziller, New York,
1974.
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Professor Schaff vroeg hoe de gesprekken met dr. Gvishiani
waren verlopen. „Was he sincere?” vroeg hij nota bene. Schaff
dacht trouwens dat Gvishiani het project van een boek met mij
op het hoogste niveau in Moskou had besproken. Hij herhaalde dat de Club van Rome-vergadering in West-Berlijn een
oordeelfout van Peccei was geweest en dat de jongste bijeenkomst van de heren in Mexico City ook was geflopt, want president D. Luis Echeverria was op die tijd zelfs in het buitenland
geweest. De president van Polen, die met kunst en vliegwerk
bereid was gevonden naar Mexico te gaan, werd zelfs verzocht
weg te blijven. „I myself did not take once the floor so as not to
be associated with that meeting,” aldus Schaff, een trouwe
Club van Rome-ganger.
Ik probeerde Laszlo tijdens de maaltijd te testen waar hij ten
aanzien van een aantal zaken stond, zoals de rol van brains in het
hervormen van denken over de toekomst. Hij liet een schema
zien voor een nieuwe Club van Rome-studie waar hij blijkbaar
op verzoek van dr. Peccei mee bezig was: GOALS FOR A GLOBAL
SOCIETY moet het rapport gaan heten met hoogdravende titels
voor hoofdstukken als WORLD PROBLEMS en WORLD SOLUTIONS. Alles wat hij zei was weer, als gewoonlijk, gebaseerd op
de realiteit van nu, terwijl er niet wordt nagegaan hoe die realiteit is ontstaan en hoe de wortels waaruit die realiteit is ontstaan
moeten worden aangepakt. Was niet onder de indruk. Hij
vroeg me hem in New York op te zoeken.
26 november 1975

De rel van Kreisky met Wiesenthal zet zich voort. Adam Schaff
vertelde dat de kanselier zijn gegevens had gehaald uit een in
Polen verschenen boek dat voor honderd procent uit leugens
bestond. De pers heeft een field-day over de affaire.
Iedere ochtend komt een dienstertje de eetzaal van het Imperial Hotel binnen met dertig zilveren vaasjes met anjers. Dat
kan hier allemaal nog.
Janos Starker speelt hier het weekeinde de celloconcerten van
Milhaud en Saint-Saëns. Daar zou ik naartoe hebben willen
gaan. Kocht een tape van Bartoks rapsodie voor piano.
Via Associated Press kon ik de heer Wiesenthal achterhalen.
Hij vertelde me dat hij dit weekeinde mogelijk naar Amsterdam kwam. Dit kan ik aan Aktua van de TROS melden. Harald
Brainin denkt dat Kreisky en Wiesenthal de zaak onderling zullen regelen.
Goddelijk zonnig, koud weer.
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Vienna-Amsterdam
Het was me laatst reeds opgevallen dat toen minister Wim
Duisenberg uit Indonesië terugkeerde, hij ook de mogelijkheid
van de levering van DAF-trucks noemde. Dat balletje, door mij
via lobbyist Martojo opgegooid, zou vruchten kunnen gaan afwerpen. Ik zie in de pers dat het concern minister Pronk heeft
gevraagd mee te willen werken opdat Indonesië tweeduizend
vrachtauto’s bestelt. De progressieve Volkskrant meldt op pagina
13 vanmorgen in een volkomen weggemoffeld berichtje, dat
Amnesty International heeft vernomen dat op Java voorbereidingen worden getroffen om ruim tienduizend politieke gevangenen van het regime Suharto naar arbeidskampen in de
Molukken over te brengen. Er gaat niets in ons vaderland boven gecommitteerde journalisten!
Newsweek144 meldt dat Suharto in het kabinet bekend heeft gemaakt, dat de Sovjet-Unie voor het eerst sinds de CIA-coup van
1965 kredieten ter waarde van 200 miljoen dollar aan het generaalsregime zal verstrekken, voor de bouw van twee hydroelektrische krachtcentrales op Java. Nu president Gerald Ford
op 5 en 6 december in Jakarta zal zijn, wil Moskou blijkbaar laten merken dat ze er ook nog zijn. Voor mij is iets dergelijks
totaal onbegrijpelijk en onverklaarbaar. Moskou’s beloning
voor het vermoorden en gevangenzetten van haar aanhang in
Zuidoost-Azië.
De London Times begint een hoofdartikel145, dat LICENSED TO
KILL heet, als volgt: „Throughout its history the United States
has been father to some of the best and the worst in human behavior (…) the highest idealism and the lowest gangsterism.”
Het blad vervolgt: „Even on the coolest calculation of national
interest, and leaving morals aside, assassination is an imprecise
weapon which is liable to have unpredictable results, such as
the martyrdom of the victim or his replacement by somebody
worse.”
Ben na thuiskomst eerst Keke gaan halen. Het regende pijpenstelen. Eigenlijk wilde ik naar het graf van mijn ouders gaan.
Vanmorgen in bed in het Imperial Hotel lag ik over mams
dood te denken, veroorzaakt door een longembolie en een gebrek aan lucht, en dacht ook over mijn eigen dood. Zal het mij
ook zo vergaan? Ik kwam tot niets meer vandaag. Morgen zal
ik werken.
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27 november 1975

Amerbos
René Solleveld belde. De opvoering van de Rocky Horror Show
gaat door en Peter krijgt zijn rol. Ik zond een enthousiast telegram naar Tilburg. Ik ga bij mezelf na of ik een ticket voor Frederick Ress zou kunnen versieren om Kerstmis hier met Peter
door te brengen.
Ik voel Casper van den Wall Bake naderbij komen.146
Dineerde met Frank Heckman in het Americain. We spraken
een paar uur intensief samen. Die jongen blijft me zeer aantrekken. We waren intiem en „naakt” tegenover elkaar. Hij wil
met kerst naar zijn vriendin in Chicago gaan. Hij werkt aan een
scriptie over „Concentratie”. Hij wilde erover spreken maar ik
kon hem weinig helpen.
De televisie meldt weer dat Zuid-Afrikaanse soldaten bij de
grens met Namibië, waar Casper zit, bij schermutselingen zijn
gedood.
28 november 1975

De Nieuwe Revu zal mijn artikel over de Sovjet-Unie na Kerstmis publiceren.147
Een flodderbriefje van Wibo van de Linde dat ik toch maar niet
op samenwerking moet rekenen. Erg vreemd. Op 25 november overlegden we nog samen over de opnamen in Wenen met
kanselier Kreisky en de heer Wiesenthal. Onbegrijpelijk. Ze
geven me in dit land gewoon geen kansen. Bovendien betekent dit weer een gemis aan inkomsten na reeds, duidelijk in
overleg, gelegde contacten in Oostenrijk. Het beïnvloedt bovendien nadelig die contacten als ik afspraken moet afzeggen.
Hoe moet ik hier nu mee verder? Brandpunt? Wie zit hier toch
achter? Je komt het toch niet te weten bij de rotkliek van konkelaars in Hilversum.148
Simon Carmiggelt doet ook al mee aan televisiespotjes gericht
tegen de Sovjet-Unie.
30 november 1975 149

Mijn USSR-boekje is langzamerhand gereed.
Ontmoette Hein van Vollenhoven in Thermos, een kennis van
Frank. Terwijl we zaten te praten kwam Ronald bij me zitten.
146 Hij zou voor Kerstmis uit Zuidwest-Afrika overkomen.
147 Publicatie 9 april 1976. Hoofdredacteur Ton van Dijk schreef een hoofdartikel: Als
Oltmans KGB-agent is dan word ik James Bond.
148 Pas in 1991-1992 zou ik iets begrijpen van wat de staat al die jaren tegen mij had gedaan.
149 29 november is verdwenen: ik denk die dag wel geschreven te hebben.
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150 Ronald zou in de late jaren tachtig aan AIDS overlijden in New York. Waarschijnlijk
was dit een van de eerste gevallen van AIDS, maar van de ziekte zelf wist niemand
nog iets.
151 Zie Memoires, mei 1971.
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Hij vertelde dat zijn Amerikaanse vriend Ed enkele dagen geleden plotseling ernstig ziek was geworden en meteen naar een
ziekenhuis moest met een infectie aan zijn been. De artsen willen er niets over zeggen. Ronald is dodelijk ongerust. Hij zei al
drie jongens te hebben gekend die aan kanker waren overleden.
Dergelijke informatie is inderdaad doodeng. De ene dag ben je
nog kiplekker en de volgende dag balanceer je rond de dood.150
In Atlantic Magazine wijdt de Amerikaanse journalist Hedrick
Smith een artikel van acht pagina’s aan THE RUSSIANS MEAN
BUSINESS ABOUT BUSINESS. Het handelt over een vrij onopgemerkte toename in handelscontacten tussen Oost en West, niet
alleen door West-Duitsers maar ook door Amerikanen. Armand Hammer van Occidental Petroleum bijt natuurlijk weer
de spits af maar ook Chase Manhattan heeft zonder er teveel
ophef over te maken geld aan Moskou geleend. Ook Lockheed, General Electric, Boeing, McDonnell-Douglas, United
Aircraft, General Dynamics, Textron en Rockwell International onderhandelen met de sovjets. Maar meneer Max van
der Stoel houdt zijn mond over een aanbod van premier Kosygin om met de Shell te gaan samenwerken!
Smith noemt natuurlijk ook Kosygins schoonzoon, dr. Jermen
Gvishiani: „One of the most prominent of the innovators, a suave, handsome, articulate, highly trained economist (…). He
travels widely, speaks English effortlessly, and has gained a reputation as Moscow’s chief apostle of adapting modern sophisticated business management from the West.” Ik ben er eigenlijk wel trots op dat ik - dankzij Aurelio Peccei van Fiat en de
Club van Rome - dr. Jermen Gvishiani al in 1971 „ontdekte”.
Hedrick Smith noemt nu ook Gvishiani’s boek Organization
and Administration: A Socialist Analysis of Western Theory dat ik
13 mei 1971 van dr. Gvishiani met een opdracht ontving.151
Was toen een beetje te vroeg met de televisieopname, die ik
van Gvishiani voor de NOS maakte, want zij werd nooit uitgezonden en kwam in Hilversum op de bekende plank van niet
begrepen materiaal terecht.
Artikelen over de USSR, zoals ik de afgelopen maanden heb geschreven, schijnen ook in de New York Times in de mode te zijn.
David Shipler publiceert WHAT MAKES IVAN RUN? en meldt dat
Amerikaanse zakenlieden steeds meer belangstelling voor de
Sovjet-Unie aan de dag leggen. David Rockefeller bezocht
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Kosygin. Donald Kendall van Pepsi Cola is ook druk bezig
achter het befaamde IJzeren Gordijn.152
Stephen Soliah (27), een Amerikaanse atleet, is de jongen die
Patricia Hearst bij hem liet onderduiken. Later deed hij mee
aan een bankoverval waarbij een persoon om het leven kwam.
Hij is in staat van beschuldiging gesteld in Sacramento, California. Hij lijkt niet alleen een lekkere kerel, ik zou met hem willen praten en proberen te helpen, desnoods door zijn celdeur
wijd open te zetten.
1 december 1975

Sprak een uur met ambassadeur Romanov. Hij was weer eens
bij Max van der Stoel geroepen die zich erover wilde beklagen
waarom Andrei Sacharov een paspoort was geweigerd om naar
het buitenland te reizen. „Dutch public opinion does not understand this,” aldus de minister. „Who creates public opinion?” had Romanov gevraagd. Van der Stoel: „We have a free
press.” Romanov: „Yes, I know!”
De ambassadeur maakte een grapje over een groep van twintig
personen, die deze week op het trottoir voor de ambassade
hadden gedemonstreerd namens Amnesty International. „Did
you know, Willem, that they are being paid by the hour? Then
the media come to take pictures and they go home. They are
not serious people.” Hij vervolgde: „Therefore, I explained to
your minister that Sacharov worked on our secret atomic weapons, that he is free to telephone anywhere he wants to. He gives anyway every week a press conference in Moscow, when
he calls for the release of nazi Rudolf Hess. He can go to
church as much as he wants to. And, Mr. Minister, I understand you yourself are keeping three former nazis in prison in
Breda.’ ‘Well,’ replied Van der Stoel, ‘not issuing Sacharov a
passport is contrary to article 7 of the Helsinki Declaration.’ I
told him, ‘Mr. Minister, until now the granting of visas to citizens falls within the privileges of sovereign states’.” Romanov
zei verder dat Van der Stoel opmerkte niets gehoord te hebben
over de brief die 75 leden van de USSR Academy of Sciences
hadden opgesteld om te protesteren tegen de agitatie rond
Sacharov.
Ik: „Did Minister Van der Stoel during your meeting raise any
serious matters?”
Romanov: „Not a word on trade. Let alone on the matter of
cooperation with Shell Oil. I brought forward the matter of the
152 The New York Times, 26 oktober 1975.
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153 We zouden echter vrienden worden. En onze vriendschap onderhouden zelfs toen
hij als ambassadeur naar Washington werd gezonden.
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further deepening of our relations. There came no reaction. I
referred to the question of the preference for a Soviet Consulate
in Rotterdam for the fifth time. I then discussed our letter of
February 18, 1974, to the Dutch Embassy in Moscow, suggesting free travel for the ambassador and diplomats in each other’s
country, to which we did not receive a reply till this day.”
Ik dacht werkelijk voor de zoveelste maal, hoe komen we toch
op Buitenlandse Zaken aan deze totaal onkundige idioten?
Op de Backershagenlaan in Wassenaar reed ik een paar maal
langs de residentie van de Indiase ambassadeur, daar ik er niet
van uitging dat hij in een paleis zou wonen. De heer K.S. Bajpai ontving me in een zeer luxueuze en ruime salon. Opeens
wandelde een maltezer leeuwtje binnen: het was een dame. Ik
vertelde dat Keke een heer was, die in mijn TR-6 lag te slapen,
en stelde voor hen kennis te laten maken. De ambassadeur
vond dit prima. Ik dacht trouwens een moment dat het Keke
zelf was, zo leken de beesten op elkaar. Een bediende ging mijn
hond halen. Keke kwam onmiddellijk kwispelend op het andere diertje af, maar zoals de heer Bajpai reeds had verwacht,
the bitch beet van zich af. Het experiment mislukte. Viel niet op
oud. Keke is in zijn vijftiende jaar. Vervolgens arriveerde drs.
J.M.M. van der Pluijm, hoofdredacteur van de Volkskrant en
toen begon een uiterst genoeglijke lunch.
Toch mocht ik Bajpai niet153, vooral nadat hij een sneer over
Bung Karno weggaf, „met zijn vele vrouwen”. Ja, hij had Sukarno in 1954 op Bali ontmoet, toen hij mevrouw Pandit Nehru
begeleidde op een bezoek aan Indonesië. „Sukarno sided with
China and that put us away from him.” Alsof Suharto een zoveel nobeler partner zou zijn. Altijd weer etaleren mensen hun
onkunde door het herhalen van populaire praatjes, door andere
ondeskundigen verspreid. De ambassadeur vroeg ons na het
eten onder het genot van een kopje koffie welk alternatief collega Van der Pluijm en ik zagen voor India’s dilemma, dan een
afglijden naar communisme. „Geen ander,” antwoordde ik.
„Het is doormodderen zoals het nu gaat en bij het verslechteren van de toestanden rond de democratie krijg je of een linkse
of een rechtse dictatuur.”
Ambassadeur Romanov verwachtte een bezoek van de politicus F.H.J.J. Andriesen. Er lopen meer mensen bij Rom binnen
dan naar buiten komt. Ik adviseerde hem trouwens een bezoek
te gaan brengen aan de minister van Wetenschapsbeleid ter
voorbereiding van een eventueel bezoek van professor Gvis-
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hiani. Rom wist niet wat een think tank was, toen ik over IIASA
sprak. Ik schreef het woord voor hem op. Hij maakte een aantal notities.
Over ambassadeur Efremov in Wenen zei hij: „You were rubbing salt in an open wound with your criticism.154 He used to
be responsible for what you were mentioning.”
„Maar weten zulke mensen dan niet in hun hart dat ik gelijk
had?” vroeg ik. „Of course they do”, zei de ambassadeur. „Leonid Brezhnev is constantly saying: show dynamism, initiative,
go ahead, be creative. I tell my staff here the same thing. I once
discussed this subject with Prime Minister Harold Macmillan
in London. He said: ‘by all means, you have the worst bureaucracy in the world’.”
Claude Glayman van Editions Stock in Parijs zegt nu in twee
opeenvolgende telegrammen dat ze nog absoluut niet hebben
besloten een boekje over Jermen Gvishiani uit te geven. Op 14
januari jl. schreef hij me expliciet in een dergelijk portret van
een belangrijk man in Moskou geïnteresseerd te zijn. Nu kom
ik ermee en trekt hij zich terug. Hetzelfde met de TROS. Allemaal nieuwe tegenvallers.
Het is weer helemaal niet goed met Keke sedert hij uit de kennel terug is. Hij piemelt erg veel en overal willekeurig. Ik heb
hem al een paar maal een tik met een krant op zijn derrière gegeven en schrik van mezelf hoe woedend ik kan worden op het
weerloze diertje. Ik ben ondanks de unheimische storm maar
eerst een flink stuk de polder in gegaan om op te knappen.
De moeder van Margot van Suchtelen van de Haare is overleden. Zij is bijna even oud geworden als mam. Ik herinner me
haar uitstekend uit de oorlog, toen ik in de hongerwinter samen met Cila Schimmelpenninck op het intendantenhuis van
het paleis het Loo logeerde.155 Ik schrijf maar niet, want ik heb
geen contact meer met die mensen. Zij antwoorden niet, terwijl je toch in het verleden betrekkelijk close met ze bent geweest. Geheugens vergelen als oude familiefoto’s. De werkelijkheid vervaagt. Men schijnt zich niet te realiseren wat men
en passant verliest.
2 december 1975

Om 11.00 uur bezocht ik generaal Mursid in Zoetermeer. Hij
was nog in de badkamer. Heel on-Indisch. We reden naar hotel
Promenade waar we samen lunchten. Hij wees me er opnieuw
154 Ik leverde kritiek tijdens het diner in Wenen dat Paesa met zes ministeries moest
spreken om een horlogefabriek neer te zetten.
155 Zie Memoires 1925-1953.
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3 december 1975

Keke is niet meer te behandelen. Hij licht ieder half uur een
pootje op. Dan verlies ik mijn geduld en doe hem voor straf in
de mand, maar het helpt allemaal niets.
Ik zou – bedacht ik me in de auto rijdend – een brief aan mijn
ouders willen schrijven, zoals Kartika eens in Gland tegen me
zei, een brief aan Bapak te willen richten.
4 december 1975

De Molukkers van de gekaapte trein hebben nu twee mensen
doodgeschoten. Misschien dat er nu eindelijk wat aan een oplossing voor het vraagstuk van de Ambonezen zal worden gedaan. Wanneer Bernhard de heer Suharto bezoekt wordt er
over de orang-oetan156 gesproken en een partijtje gegolfd. Erg
nuttig en urgent. Maar waarom stelt niemand de vraag wat met
deze stadsmensen moet gebeuren. De waringinboom gedijt
ook niet in Vught.
Notaris M.J. Meijer liet telefoneren dat broers Hendrik en
Theo aanmaningen hebben gekregen, omdat zij hun belastingverplichtingen met betrekking tot de erfenis van mam niet nakwamen. Ik weet niet waar Theo is, want hij nam niet de moeite te zeggen dat hij later uit Zuid-Afrika zou terug komen.
Kees van Drongelen belde eindelijk. Hij zei geïnteresseerd te
zijn voor het AVRO-programma Jonge mensen op weg naar het concertpodium een Rus te krijgen, zoals ik had voorgesteld. De vorige keer had een Rus echter niet lang voor zijn optreden afge156 Bosmens in het Indonesisch.
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op dat ik niet het woord „verraad” voor het gedrag van Suharto tegenover Bung Karno had moeten gebruiken, maar „hoogverraad”. We spraken over vele onderwerpen. Hij vertelde dat
toen een roddelkrant uit Jakarta de kleine Kartika, die bij Ibu
Hartini logeerde, kwam interviewen en de man haar vroeg,
wijzend op een groot schilderij van Bung Karno: „Weet je wie
die meneer is?” het kind had geantwoord: „Dat weet je zelf
wel.” Pak Mursid is nu een vriend.
Toen ik bij Bruna arriveerde om de bevestiging van mijn uitgave van mijn USSR-boekje te krijgen, zei Jan Buis dat hij niet kapot was van het manuscript. Zou dat kunnen bij een dergelijk
incourant onderwerp, dat bovendien moet oproeien tegen vijftig jaar anti-propaganda die suggereerde dat er helemaal geen
draad positiefs aan marxisme-leninisme zou zitten? De vijftiende geeft hij me uitsluitsel.
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zegd. Ik zei dat ik zou proberen te regelen hem een uitnodiging te bezorgen zodat hij zelf naar Moskou kon gaan. „Dat
zou het einde zijn,” was zijn reactie. „Maar dan zou ik wel
graag Jos Kleber meenemen.”
Janny Hovinga verduidelijkt me dat Wibo van de Linde best
had gewild, maar dat de hogere AKTUA- bazen een veto hadden
uitgesproken over mijn medewerking aan de TROS. Wibo stond
volkomen achter me, verzekerde ze mij.
Mijn vriend Bob, uit Jerevan, heeft warempel een brief geschreven.157 Die jongens snakken naar contacten buiten de pieren. Ik zal de foto’s die hij vraagt opsturen.
Ganis Harsono’s158 boek159 is door Agon Elsevier, Nol Escher,
afgewezen. Harsono schrijft me een slijmbrief 160, die ik reproduceer, omdat ik maar al te goed weet dat hij een Subandrioman was en helemaal niet werkelijk respect voor Bung Karno
voelde. Hij spreekt ook steeds in zijn brief over your Bapak in
plaats van our Bapak. Hij levert weliswaar informatie, die niet
elders is te vinden, ook over Bung Karno, maar ik ben niet
overtuigd van zijn loyaliteit. Zelf kom ik in zijn boek niet voor,
in tegenstelling tot Luns’ paladijn Hans Martino, boodschapper
van het ANP in Jakarta toen ik daar artikelen voor de NRC
schreef.
De controverse Kreisky-Wiesenthal is bijgelegd. De nazi-jager
heeft zijn aanklacht ingetrokken.
Mijn Rusland-boekje, tussen 1 november en 5 december geschreven aan de hand van mijn dagboeknotities, is gereed.
Generaal Mursid schrijft een briefje en vraagt me om een
boodschap van hem voor generaal Suharjo mee naar Moskou
te nemen.161
Vanavond laat belde ik Wibo van de Linde thuis, ondanks wat
zijn medewerkster Janny Hovinga me had toevertrouwd. Hij
kwam me totaal anders en koel voor. Wat in de brief stond lag
vast en was finaal. Het was een niet terug te draaien besluit. Er
was een groep binnen de TROS voor mijn medewerking en een
andere groep tegen. „Ik vind wel dat je recht op een gesprek
met directeur Leeman hebt – en dat zeg ik je niet voor niets.”
Hij waarschuwde echter dat, indien we een ontmoeting met
Leeman zouden hebben, hij tegenover mij „zeer gereserveerd”
zou moeten doen. Wibo is en blijft dus een kloot.
157
158
159
160
161

Zie bijlage 15.
Woordvoerde van het ministerie van BuZa Jakarta.
Zie bijlage 16.
Zie bijlage 17.
Zie bijlage 18.
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5 december 1975

6 december 1975

Schiphol
Casper arriveert om 11.00 uur in Frankfurt met South African
Airways uit Windhoek. Ik ga hem halen, dus tegemoet reizen.
Ik vond hem op Frankfurt Airport in het restaurant. We omhelsden elkaar. Ik zoende hem. Hij zag er meer dan zalig uit.
Bruin en supergezond, met zijn hoogblonde lange haar. Hij zat
alleen aan een tafeltje met het Algemeen Dagblad. We hadden
162 Wil zou eind jaren tachtig, of was het 1990, aan AIDS overlijden. Hij was modetekenaar van de Volkskrant.
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Ging in Hilversum op de Boomberglaan geld bij de NOS halen
en liep tegen Klaas Jan Hindriks aan. „Je hebt Carel Enkelaar
op zijn ziel getrapt met die weggeraakte foto van George de
Mohrenschildt. Ik ben er absoluut van overtuigd dat hij eerlijk
is geweest.”
„Je bedoelt dat hij de foto terugvond zodat het kort geding tegen de NOS zou worden ingetrokken, maar toen ik dit weigerde, was de foto prompt weer weg? Eerlijk? Denk je niet, dat na
het spoorloos verdwijnen van de De Mohrenschildt-film, de
verdwijning van diens foto aan mij opgedragen, een geval van
de druppel en de emmer was?”
„Waarom heb je ons niet gevraagd te bemiddelen?”
„Jullie te hulp roepen, uit dit konkelende Hilversumse wespennest waar ik alleen maar ellende van heb ondervonden?”
„Je bent boos geworden en je hebt je gedragen als een hysterische dame.”
„Het is maar hoe je het bekijkt.”
„Maar hoe heb je in die zin over Carel in de Nieuwe Revu kunnen schrijven?”
„Oh, dus hij mag wel tegen de Nieuwe Revu zeggen, dat hij
naar eigen goeddunken met mijn De Mohrenschildt-film de
kerstboom zou kunnen aansteken?”
„Je kent Carel toch,” aldus Klaas Jan. „Daar moet iemand van
jouw niveau bovenstaan.”
Ik heb al genoeg van die klootzakken laten passeren vanwege
dat vermaledijde niveau.
Liep tegen Wil Ledel aan die zei in Thermos zowel geelzucht
als syfilis te hebben opgelopen. Beangstigend.162
Lange wandeling naar Zunderdorp gemaakt. Er was geen kip
op straat. Mensen leven steeds ongezonder. Iedereen zit avond
aan avond aan de elektronische pollution box, bewegingsloos,
volgevreten en volgezopen.
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drie uur voor de aansluiting naar Amsterdam. We talked and talked
and talked. Hij had mijn Frye-boots aan en mijn djimat aan zijn
ketting. Hij sprak over een ezeltje dat drie dagen langs de weg
had gestaan nadat de moeder van het dier was gedood. Hij voedde het nu met een fles. Zijn hond Dusty wordt nu verzorgd
door Moses, de man die zijn huisje bijhoudt. Hij zit daar in de
jungle met vier collega’s. He loves his work apparently. Hij
houdt ook van het leven in Zuidwest-Afrika. In een soort stadje
120 kilometer verderop heeft hij een vriendin uit Holland zitten. Hij werkt er nog tot juni 1976. „If I am offered a job in an
ice-cream factory there, and the pay is good, I’ll take it”, zei hij.
Na Schiphol haastte ik me naar de sauna, waar ik als afgesproken Peter trof. Hij zei zeer depressief te zijn geweest vandaag
en op het punt te hebben gestaan in tranen uit te barsten. De
vrouw van zijn broer Jan had een auto-ongeluk gehad en haar
gezicht was onherkenbaar geruïneerd. Zijn moeder kwam het
hem in bed vertellen. Hij was er totaal ontdaan van geweest.
Het toont nog altijd zijn kwetsbaarheid. Maar misschien heeft
ook zijn gevoel voor Frederick Ress ermee te maken, die hij
misschien mist. We dineerden in Americain en zagen een walgelijke film in Kriterion.
8 december 1975

Dagen met Peter doen mijn dagboek stilstaan. We spraken veel
over zijn moeder en over mam. Wanneer zijn moeder er niet
meer zal zijn, maakt hij zich zorgen geen echt „thuis” meer te
hebben. Ook al helpt zoiets niet, ik probeerde hem te duidelijk
te maken dat ik zo’n situatie al sedert 1948, dus meer dan 25
jaar, kende en heb ondergaan, dat het pijnlijk was maar overleefd kon worden. We hadden een paar plezierige dagen.
Lobbyist Martojo belde. DAF moet niet 500 maar 2.000 trucks
aan Indonesië leveren, wil de regering een garantie geven van
100 miljoen. Hij wist via zijn contacten, dat hoewel de ministers met de financiering van 500 trucks akkoord waren gegaan,
de hoofdambtenaren de zaak naar 2.000 hadden opgeschroefd.
„Waarom zou Jakarta dure DAF-vrachtwagens kopen wanneer
zij een betere aanbieding uit Japan krijgen?” vroeg Martojo
zich af. Jammer, ook dit initiatief lijkt dood te lopen.
9 december 1975

Wibo van de Linde had Willem Drees senior in AKTUA te gast
over de Ambonezen-kwestie. Er verscheen een meneer die namens de Ambonezen sprak en verklaarde, dat wanneer er niet
naar hen werd geluisterd, zij een beroep op de socialistische
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10 december 1975

Casper arriveerde tegen 11.00 uur: jeans, witte trui, witte foulard, boots. Hij bracht een album met foto’s uit Afrika mee. Er
waren prachtige natuuropnamen bij. Hij gaf me een hoes voor
sleutels van olifantshuid, wat minder geslaagd dus. I love it, omdat het van hem is, maar… Er waren ook foto’s van de plaatsen
waar hij bodemresearch doet en bezig is met desalting soil. Een
jaar later kan dan met de landbouw worden begonnen. Zijn
pen lekte. Ik gaf hem een Parker 61, die ik altijd als reserve in
voorraad heb. We gingen naar de sauna, waar hij toch wel van
geniet. Daarna vertrok hij naar zijn lievelingsvriendin Pauline
Barnaard. Hij nam de sleutel van Amerbos mee in geval dat.
11 december 1975

Martojo had gelijk. De Volkskrant komt met een driekoloms
kop dat Jan Pronk opzienbaarde door mee te delen dat de Indonesische order voor DAF van de baan zou zijn. De Raad van
Bestuur van het concern in Eindhoven zegt van niets te weten.
Een kind kan op zijn vingers natellen dat er door alle partijen
weer eens is misgekleund, inbegrepen door Pronk zelf, die zegt
dat hij door afwezigheid wegens reizen in het buitenland, niet
precies op de hoogte was dat hij feitelijk in zijn radiogesprek
uit de school klapte.163
Broer Theo arriveerde om 16.15 uur. Er was veel gebeurd tijdens de Zuid-Afrikaanse reis. Broer Hendrik had een zekere
Danny (31) bij zijn bezigheden betrokken, die 25 procent van
de omzet had ontvangen. Achter Hendriks rug om had hij een
paleisrevolutie georganiseerd met de Elna-vertegenwoordiger
in Johannesburg164 onder bedreiging dat geen machinerieën
163 In 1992 is diezelfde heer Pronk weer vrolijk minister van Ontwikkelingssamenwerking, alsof we niemand anders zouden hebben. Dan weet je wel hoe de Haagse politiek werkt.
164 Broer Hendrik bezat de alleenvertegenwoordiging voor Elna Zwitserland in Cape
Town en had winkels op een aantal plaatsen.
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landen zouden doen om geld voor hun vrijheidsstrijd te krijgen. Met ongekende arrogantie zei Wibo, nadat hij de man had
afgekapt: „We zullen hem maar niet te lang aan het woord laten want we nemen zijn verklaringen met een korreltje zout.”
Dan zie je weer dat Wibo een omhooggevallen cameraman is,
die zijn vak – en de grondbeginselen ervan – niet kent en nooit
heeft geleerd. Zoiets kan je als interviewer in beeld niet maken.
Vladimir Opalev belde om te zeggen dat ambassadeur Romanov
naar Moskou had getelefoneerd om mijn plannen te helpen bespoedigen.
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meer aan hem zouden worden geleverd. Broer Hendrik, die
ook nog ernstig ziek was geweest, voelde zich aan het einde
van zijn latijn en wilde capituleren. Theo greep snel in. Een
cheque van 50.000 rand die de vorige dag was uitgeschreven,
werd snel gecanceld. Ze vlogen samen naar Johannesburg. Achttien personeelsleden van Hendriks bedrijf hadden reeds ontslag
ingediend. Theo stelde een ultimatum op dat werd rondgestuurd. Iedereen kwam weer prompt in dienst. Intussen is er
een regeling getroffen dat broer Hendrik zijn bedrijf inderdaad
van de hand doet maar dankzij Theo op uiterst gunstige voorwaarden. Hij kan gerust met pensioen gaan. Hoe het financieel
precies zit weet ik niet en kan me ook niet schelen.
Er waren bij Theo’s eigen bedrijf, Titan Steel in Lugano, ook
problemen. Mogelijk keert ook hij permanent naar Zuid-Afrika terug. Hij heeft al een bedrijf in Kaapstad opgericht, Perles
SA Ltd. voor het geval dat nodig mocht zijn. Ook had hij de
viola van mam verkocht voor 12.000 Zwitserse franken. Hij
vond dat hem dit geld alleen toekwam, omdat hij de traditionele 10.000 gulden van mam bij zijn 50ste verjaardag was misgelopen. Ik ben het er niet mee eens, maar laat maar. Omdat
tante Jetty weer de 60.000 gulden die zij had voorgeschoten
voor Amerbos terugeist, terwijl ik mams erfenis nog niet eens
heb ontvangen, vroeg Theo om de documenten hierover in te
zien. Hij vond het onaanvaardbaar dat tante mij schreef dat
mam borg had gestaan, want uit de stukken blijkt dat dat niet
waar is. Ik zal beginnen haar 10.000 gulden te geven door mijn
hypotheek te verhogen.
12 december 1975

Ik herken mam helemaal niet in Theo.
Ambassadeur Romanov belde. Er was een telegram uit Moskou gekomen. Ik kon komen. Hij sprak me voor het eerst met
„Willem” aan.
Een Nederlandse handelsdelegatie is vervroegd uit Indonesië
teruggekeerd. Minister Adam Malik heeft gezegd dat men in
Jakarta geen zin meer had om te onderhandelen over zakendoen met Nederland „vanwege de onprettige berichten uit
Nederland”. Dit betekent dat gesprekken over de leveringen
van vliegtuigen, schepen en trucks zijn gestaakt. Er wordt ook
een verband gezien met de gijzeling van Nederlandse burgers
door Ambonezen.
Theo kwam disgusted terug van de notaris. Toen hij, om mij te
verdedigen, had gezegd dat mam helemaal geen waarborg was
geweest voor de 60.000 gulden voor Amerbos produceerde
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14 december 1975

Schiphol
Broer Theo zette me hier af. Hij logeert vanavond nog op
Amerbos en gaat morgen naar Bazel. Hij was vervelend, stak als
gewoonlijk met alles de draak. Toen Casper Bake gisteravond
twee films had vertoond, stond hij ostentatief in mijn werkkamer te gapen, wat ik hoogst onaangenaam vond. Hij heeft ove165 Zie bijlage 19.
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men een brief, die tante Jetty mam dienaangaande had laten
ondertekenen en waar wij geen van allen iets vanaf wisten. Hij
vond dit gedrag van mams zuster in Wassenaar „op het randje”, evenals haar briefje aan de notaris. Zij had het geld nu nodig om Elie Poslavsky te helpen die een tweede huis nodig had
omdat hij zijn vrouw verlaten had en nu een nieuwe huishouding moest beginnen. Theo begreep onmiddellijk dat, omdat
mam inmiddels was overleden, dit betekende dat hij nu voor
20.000 gulden borg stond voor mijn huis. De notaris gaf hem
een kopie van mams borgverklaring onder uitdrukkelijke belofte van Theo dat hij mij dit niet zou melden, wat hij natuurlijk onmiddellijk wel deed. Theo zei trouwens dat hij – hoewel hij eerst nog had overwogen naar Wassenaar te gaan om te
bemiddelen – tante Jetty permanent van de lijst had geschrapt.
Mij overtuigt het steeds meer, dat de verhouding tussen mam
en haar zuster heel anders was dan de dames de wereld wilden
doen geloven en dat mam ter wille van de lieve vrede nog heel
wat meer heeft verzwegen.
Overigens ging hij nadien op familiebezoek en zei om 19.00
uur thuis te zullen zijn op welke tijd ik een heerlijk diner had
geprepareerd. Hij arriveerde uiteindelijk zonder te waarschuwen om 20.30 uur, wat me razend maakte. Ik at om zeven uur
alleen en was eigenlijk blij en dankbaar dat Keke er was om me
gezelschap te houden. Daarna liet Theo vrijwel alles staan, hij
had waarschijnlijk al ergens gegeten, maar achter de waarheid
kom je bij hem toch nooit.
Aurelio Peccei zond een brief,165 waarin hij subtiel vroeg of het
interview dat ik met hem maakte aan het eind nog wel functioneel was. Hij laat de beslissing geheel aan mij over, maar een
goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Ik verdom
het. Dit project voor Stock was van A tot Z mijn initiatief. Geleidelijk ben ik er steeds verder uit weggeknepen en nu ook dit
nog. Ik heb de tekst gelezen en die gaat morgen per expresse
onveranderd naar Stock.
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rigens duidelijk de nek van broer Hendrik gered. Ik hoop maar
dat hij in Zwitserland blijft. Nellie wil ook niet naar Zuid-Afrika terug. Het is bovendien veiliger.
Amsterdam-Wenen
Schreef eerst aan Peter.
Ik ben zeer ongerust over Keke. Hij wordt zo oud. Hij staat
soms te wankelen op zijn pootjes. Wat kan ik doen? Hij wandelde mee naar het graf van mijn ouders. Toen ik daar op mijn
hurken op de bevroren grond zat, sprong hij tegen me op. Er was
zon en het had gevroren. Arm beestje dat alleen maar lief is.
Peter is eindelijk foto’s gaan maken bij die enge man van het
Americain,166 die al jaren achter hem aan zit en die ook een
mozaïek van hem wil fabriceren. Later heb ik met Peter in de
polders gewandeld. Heerlijk. Hij zegt dat Frederick Ress zo
ongeduldig is en hem in Amerika wil hebben. Ik denk niet dat
het zal gebeuren.
Vrijdagnacht wandelde Casper nog om 01.30 uur mijn slaapkamer binnen. Had hem niet meer verwacht. Er waren problemen met Pauline, die bovendien nu een ander vriendje schijnt
te hebben, „een vette hommel”, aldus Casper. Hij vindt Pauline steeds mooier worden, maar hij ziet in dat hun vooruitzichten niet rosy zijn, omdat hij weer naar Afrika teruggaat. Hij
kent haar vanaf haar zeventiende jaar. Hij was woedend op een
van zijn oudste vrienden omdat deze achter Caspers rug om
toch het Nieuwsblad van het Noorden had opgebeld om te vertellen hoe Casper de oorlog in Angola analyseerde. Ik moet zeggen dat Casper en ik een grote mate van wederzijdse mental and
physical attraction aan elkaar beleven.167
15 december 1975

Wenen, Imperial Hotel
Ik heb nogal pijn in mijn hartstreek, omdat ik een paar dagen
geleden op een gracht tegen een ijzeren staaf gevallen ben; ik
kreeg even helemaal geen lucht. Ik kan zo niet naar Moskou
reizen. Heb ik een inwendige bloeding of een spier verrekt,
wat kan het zijn? Ik telefoneerde professor Adam Schaff, die
adviseerde een röntgenfoto te laten maken. Ik belde de Hongaarse ambassade met het verzoek of later vandaag in Boedapest een X-Ray genomen zou kunnen worden.
Het gesprek met kanselier Bruno Kreisky in het Bundeskanzle166 Dit was Hans Lonis met wie we veel later toch wel bevriend raakten.
167 Om duidelijk te zijn: de relatie met Casper Bake is nooit homosekseel van aard geweest.
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Wenen-Boedapest
Toen het gesprek ten einde was, wenste ik hem geluk met het
afhandelen van de Wiesenthal-affaire. „But in your country,
they are for him. Do you know a journalist Koen, I forgot the
name.” Ik wist het niet.
„And Martin van Amerongen?” vroeg de kanselier.
„Yes, but his paper sides a priori with Wiesenthal no matter the
substance of the matter. The same goes for Renate Rubinstein.”
„Oh, yes, she has also written to me,” aldus dr. Kreisky. Harald
Brainin gaf als commentaar over de botsing tussen Wiesenthal
en Kreisky: „One jew talking about another. Wiesenthal ran
into professor Schaff at the Airport and asked him: ‘Are you
going back to your cage?’ meaning Poland. He did expose a
number of nazis and collaborators in the present Polish government,” aldus Brainin.
Ook kanselier Kreisky beschouwt dr. Jermen Gvishiani als „an
excellent man,” maar daar bleef het bij. „How are things in
your country?” vroeg hij. Niet de treinkaping, hij wist dat deze
voorbij was, maar in het algemeen. Ik antwoordde: „Joop den
Uyl is alright, but walking a tightrope. He has some good people
like Ruud Lubbers and Wim Duisenberg – but Holland is still
rather right-wing.” Ik vroeg hem of hij gezant Star Busmann
had gekend. „No, he was right-wing,” aldus de kanselier.
De Amerikaanse ambassadeur Daniel Moynihan heeft de Verenigde Naties „the theatre of the absurd” genoemd. Geen
wonder als de hele wereld tegen stemt en alleen de Verenigde
Staten, Israël en Costa Rica samen voor stemmen.169
Boedapest, hotel Gellert, kamer 244
Mijn oude vriend Eugen Randé was zo vriendelijk een ambtenaar van de persafdeling van Buitenlandse Zaken naar het vlieg168 Het volledige gesprek is in mijn EUROPA-boek verschenen, Bruna, Utrecht, 1976.
169 Dat is de ellende na ineenstorting van de USRR, dat thans de hele wereld vrijwel in
de zak van de VS zit.
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ramt verliep vlot en plezierig. Hij viel me mee. Hij droeg een
donkerblauw streepjespak en zwarte korte laarsjes, een beetje
vreemd en de man is zeer joods. Aan zijn vest bengelden gouden ornamenten. Twee uitspraken vielen me zeer op, omdat ze
in mijn straatje pasten: „You can build factories and you can
build people” en de andere was: „You can offer communism
to workers, the working class, but not the intelligentsia.”168
Er is nog zoveel te schrijven, maar ik ben ongerust over die pijn.
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veld te zenden met een zwarte Mercedes. We reden eerst, als
gevraagd, naar een kliniek op een heuvel langs de Donau. Ik
heb misschien twee of drie gebroken ribben als gevolg van de
val bij het postkantoor.
16 december 1975

Akelige nacht, sliep moeilijk en had pijn. De hoofdarts van de
kliniek constateerde dat er een gat was waar lucht in zat. Ik
hoest ook en ben bang voor mijn longen. Kan ik nog wel vliegen? Eugen Randé adviseerde met klem dr. Jermen Gvishiani
rechtstreeks zelf een telex te zenden, dat ik door een blessure
verhinderd was naar Moskou door te reizen. Zond eveneens
telegrammen aan Peter en aan Tage Domela Nieuwenhuis in
Moskou. Nare tegenvaller. Er heeft een slecht omen over deze
trip gehangen. Nu mis ik ook Tage.
Ben opnieuw naar de kliniek gegaan. Mijn long is niet beschadigd, maar na bestudering van een nieuwe X-Ray is vastgesteld,
dat de gebroken ribben de eerste dagen op hun plaats waren
blijven zitten maar nu waren gaan schuiven en een ruimte hadden gemaakt. De arts adviseerde kalm te blijven en een paar dagen te gaan liggen.
Gisteravond arriveerde Eugen Randé om 19.45 uur in het hotel, donkere jas en hoed; hij was niets veranderd. Hij was drie
jaar ambassadeur in Kaïro geweest. „Wanneer je geen gebroken ribben had gehad” begon hij, „zou ik je hebben omhelsd.”
Hij heeft verscheidene boeken geschreven, een over een reis
van 33 dagen naar Siberië. Hij nodigde me uit om tien dagen
naar Hongarije te komen als gast van de regering. Ook adviseerde hij me om voor het EUROPA-boek een gesprek te hebben met Josef Bognar, de voormalige minister voor Binnenlandse en Buitenlandse Handel en nu directeur-generaal van
een Institute on Foreign Trade. Een andere oude vriend uit
Hongarije uit mijn dagen bij de VN, Imre Hollai, is nu ambassadeur in Washington DC.
Het is hier bepaald anders dan in Moskou. Je kunt hier ’s ochtends de Herald Tribune, The Times en Le Figaro krijgen. Het
ontbijt is als elders in Europa. Je hebt geen gelazer over melk
bij de koffie. Ook de mensen op straat zijn veel meer als in
Wenen. De ambiance is meer westers ook al is de luxe veelal
nog niet aanwezig.
Suharto schijnt een maagoperatie te hebben ondergaan.
Het gesprek met professor Bognar verliep uitstekend. Tweed
jasje, grijze flanel, ernstig maar vriendelijk. Hij had Holland bezocht als gast van Jan Tinbergen. Hij is ook in constant contact
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17 december 1975

Amerbos

Ik wil voorgoed van tante Jetty af. Hoe weet ik nog niet. Zij
krijgt geen antwoord.
170 Het gesprek met professor Bognar bevindt zich in mijn EUROPA-boek.
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met Aurelio Peccei. We spraken twee uur. Wat een wereld van
verschil met interviews in de Sovjet-Unie. Ik werd in een
Mercedes in de Gellert afgehaald door Fazakas Istvan, die voor
Janos Kadars persvoorlichting werkte. Hij gaat in juni als persattaché naar Washington. Hij heeft in Moskou economie gestudeerd maar bleek allesbehalve een bewonderaar van het sovjetsysteem te zijn. Hij vond Praag zich ook meer ontwikkelen
als Boedapest in tegenstelling tot Warschau.170
We gingen voor een derde maal naar de kliniek. De arts zei dat
ik niet met Randé had moeten gaan dineren maar naar bed had
moeten gaan, maar het is niet erger geworden, de ribben schijnen zich nu toch te herstellen. Buitenlandse Zaken had reeds
een kamer voor mij in een ziekenhuis gereserveerd voor het
geval het erger was geworden. Er werd weer een foto genomen om vooral te controleren of mijn longen in orde waren. Hij
vond het beter dat ik morgen met een directe vlucht naar Amsterdam zou reizen in plaats van vandaag eerst naar Wenen te
gaan en daar over te stappen. Maar ik wil naar huis, dus ik ga nu.
Lees een Playboy-interview met Elton John. Die jongen verkocht wereldwijd 35 miljoen singles en 40 miljoen albums. Hoe
is zoiets mogelijk? Hij is 23 jaar. Die verkoop halen Mahlers
Songs of a Wayfahrer in geen duizend jaar. Hij vindt trouwens dat
hij mentaal al 28 jaar is „and the other half of me is 13.” Ja, ja.
Wanneer hem een vraag over de Amerikaanse politiek wordt gesteld antwoordt hij onder meer: „If they only could unravel the
truth about the Kennedy assasinations.” Dat is natuurlijk inderdaad de sleutel tot alle smerigheid die zich in de VS blijft afspelen.
„Wij zijn de gevangenen van onze structuren,” aldus John Galtung. Zo is het precies. Bognar zei iets dergelijks.
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Peter belde en bood aan direct te komen om voor me te zorgen. Hij belde trouwens driemaal.
Thornton Wilder is overleden. Hij is 78 jaar geworden.171 We
hadden in Yale uitstekend contact. Hij bezocht indertijd zelfs
mam in Holland namens mij.
Eldridge Cleaver vreest nu voor zijn leven in de gevangenis in
Sacramento. Hij heeft om bescherming gevraagd.
Dr. C.C. Delprat zei dat ik allereerst twee dagen in bed diende
te blijven en dat het vier weken zou duren voor de ribben hersteld zouden zijn.
Nol Escher van Agon Elsevier vindt mijn Rusland-boekje
„slordig geschreven” en het heeft niet „voldoende diepgang”.
Ze denken geen 10.000 exemplaren te kunnen verkopen.
Wim Klinkenberg zei later: „Ach, voor die bevooroordeelde
guys zou je boek pas diepgang hebben indien je een serie antiSovjetstatements had gemaakt.”
Belde Theo in Lugano over het briefje van tante Jetty. „Por cameserio!” riep hij. „Zorg eerst dat je ribben in orde zijn. Vergeet
tante Jetty.”
Heb de hele dag gelezen. Ik voel dat het beter gaat. Bonn heeft
300 politieke gevangenen uit de DDR vrij gekocht à raison van
40.000 DM per persoon. Dat kan helemaal niet, maar dat schijnt
niemand meer te merken.
18 december 1975

Wacht nog een dag met Keke uit Bosch en Duin te halen. Peter stond al om 13.00 uur bij mijn bed. Hij was vroeg uit Tilburg vertrokken om boodschappen te kunnen doen en voor
me te zorgen.
Gisteravond interviewde Ischa Meijer voor de VARA de heer
Sicco Mansholt. Ik heb zelden iets afstotelijkers en gênanters op
televisie gezien als het uit-de-gootoptreden van deze meneer
Meijer. Wat een vlerk! Eigenlijk hoef je hem maar aan te zien
en dan weet je al hoe laat het is. Maar dat is blijkbaar slechts
weinigen gegeven. Dat hij de 70-jarige Mansholt toevoegde:
„Maar iemand die op uw leeftijd niet over zichzelf nadenkt dat
is toch krankzinnig?” deed voor mij de deur dicht.
John Müller spreekt in de NRC van „een abominabele uitzending”. Meijer maakte het Mansholt vrijwel onmogelijk een zin
af te maken „en concentreerde zich met de vasthoudendheid
van een terriër op zijn gast”, aldus Müller. Nee. Hij handelde
als een puberaal achterbuurtschoffie. Nadat Mansholt had op171 Time magazine, 22 december 1975.
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19 december 1975

Broer Theo belde uit Lugano om te informeren hoe het met
me ging. That was nice.
Professor Bognar vertelde trouwens dat een zoon van Patrice
Lumumba, die nu 22 jaar is, bij hem economie studeerde.
20 december 1975

Heb nog steeds pijn en ben van slag.
21 december 1975

Gisteravond waren Peter en ik samen eten aan het bereiden
toen Dito Hanafi173 arriveerde. We hebben heel gang zitten
praten. Ik hoorde nu pas, dat hij in Cuba eens zeven maanden
gevangenisstraf had uitgezeten, vanwege het wisselen van dollars met de ambassadeur van Guinea in Havana. Belachelijk.
Het was zijn vader aanvankelijk toegestaan om als anti-Suharto-ambassadeur en vluchteling in Cuba te verblijven, maar geleidelijk hebben ze hem toch weggepest, omdat hij au fond natuurlijk geen communist was.
172 Enkele jaren later nodigde ik Meijer uit, te eten op Amerbos en terwijl ik met de gasten aan tafel was, slipte hij weg om stiekem in mijn werkkamer in mijn dagboeken
te gaan lezen.
173 De zoon van oud-ambassadeur Hanafi te Parijs.
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gemerkt niet gewend te zijn – laat staan op televisie – uiting te
geven aan persoonlijke emoties viel Ischa Meijer in: „Heb ‘je’
Freud gelezen? Wat heb ‘je’ van Freud gelezen?” Müller: „Tien
jaar geleden zou een gesprek als dit onfatsoenlijk genoemd zijn,
nu houden we het er maar op dat Ischa Meijer van de kook
was.” Meijer was helemaal niet van slag. Het was de proleet,
die hij is, ten voeten uit.172
Nieuw gedonder met tante Jetty. Zij heeft de notaris opgebeld.
Zij sprak zulke onzin tegen de kandidaat dat deze het gesprek
aan M.J. Meijer zelf doorgaf. Zij eiste van hem, dat hij de resterende 50.000 gulden – ik had al 10.000 laten overmaken aan
haar – zonder meer uit mams boedel zou halen en aan haar geven. Hij zei dat hij dit sowieso niet zou kunnen doen, want de
erfenis wordt op zijn vroegst tegen 1 maart volgend jaar verdeeld. „U hebt uw tante zeker een keer op haar nummer gezet,
want nu heeft zij een greep op u,” zei de kandidaat-notaris, en
zo was het precies. Wat heeft zich in werkelijkheid tussen mam
en tante Jetty afgespeeld? Ik vrees het ergste, nu de vermoedens
die ik altijd heb gehad, worden bevestigd.
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Dito’s martial arts classes in Parijs hebben nu in totaal 6.000 leerlingen opgebracht. De Suharto-ambassade beschuldigt hen ervan communisten te zijn. Dito neemt het Bung Karno kwalijk
geweigerd te hebben Indonesië in 1967 te verlaten, zoals ook
Ali Bhutto hem op het hart had gedrukt. Dan zou de oud-president vanuit het buitenland geld bijeen hebben kunnen brengen om de strijd tegen Suharto weer op te nemen. „But he was
too proud for that.” De jongere generatie, die Bapak niet heeft
gekend, zal niet begrijpen dat Bung Karno het een oneervolle
daad beschouwde om na een onwettige staatsgreep van zijn generaals, als keizer Bao Dai er tussen uit te knijpen naar de Rivièra en zijn land en volk in handen van verraders achter te laten. Bapak was niet te trots om te vertrekken, zoals Dito dacht.
Hij was een respectabel man, die de kant van zijn volk koos tegenover het fascistische generaalsregime.
Peter belde nog laat om te zeggen hoe plezierig we het hadden
gehad. Een extra thank-you-call.
Professor Wertheim belde. Renate Rubinstein schijnt weer in
Vrij Nederland tegen hem te hebben gefulmineerd in verband
met een aanstaande promotie. Ik geloof dat Wim het met de
rector-magnificus, De Froe, heeft opgenomen om die tante lik
op stuk te geven.
In Wenen is een kaping van formaat aan de gang, waarbij vergaderende olieministers zijn betrokken, waaronder Yamani en
Ibnu Sutowo. Het ontbreekt er vooralsnog aan dat kapingen
worden georganiseerd met gebruikmaking van een atoomprojectiel.
22 december 1975

De VN hebben nu 138 lidstaten, waarvan 100 de derde wereld
vertegenwoordigen. Wat de ontwikkelingslanden willen,
wordt meestal door de Sovjet-Unie, China en socialistische
landen gesteund. Curtis Prendergast noemt de volkerenorganisatie om die reden „A KANGEROO COURT”.174 Het is natuurlijk
ook vervelend voor de VS en haar bondgenoten, die in 1945
het instituut oprichtten in de zekerheid altijd een meerderheid
te zullen hebben door behalve de USSR ook Londen, Parijs en
Peking (in handen van Chiang Kai-shek) een vetorecht te geven. Maar in 1948 kwam Mao aan het bewind, en Chiang nam
zijn vetorecht mee naar Formosa, wat absurd was. Aan deze illusie is pas onlangs een einde gemaakt door Mao het Chinese
vetorecht toe te kennen. Maar de verhouding blijft drie tegen
174 Time magazine, 23 december 1974.
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175 The New York Times, 19 april 1936.
176 Eigenlijk zou ik alsnog moeten uitzoeken of het niet doorgaan van de afspraken
met Wibo van de Linde en de TROS, ook een vanuit Den Haag georganiseerde actie is
geweest.
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twee. Nu dringen de derde wereldlanden gestadig op. De VS
worden steeds meer in het nauw gedreven. Sovjetambassadeur
Yakov Malik zei hierover: „I personally am a victim of the tyranny of the majority. I was alone in the Security Council. I
protested, I complained, I objected. But the tyranny of the
majority pressed upon me.” Maar het tij is aan het keren. Vooral in de Algemene Vergadering keert „de wereld” zich steeds
meer tegen Westerse en Amerikaanse stellingnamen. Dit is een
uitzonderlijk gezond verschijnsel voor de hele mensheid.
Een nieuwe ontmoeting met de advocaten Van Bennekom en
Koers was een deprimerende ervaring. Ze zijn tot de twijfelachtige conclusie gekomen dat het geen zin heeft iets tegen de
NOS te ondernemen over de verdwenen George de Mohrenschildt-film. „Ik derf inkomsten wanneer ik recht heb op 50
procent van doorverkoop van een film die de NOS kwijtraakt.”
Ja, dat was waar. „Dat zou een leuke zaak zijn,” aldus Van Bennekom. Maar de NVJ schat dat de zaak drie jaar zou kunnen duren. De vakbond wil dit niet financieren. De kwestie van de bij
Enkelaar weggeraakte foto was een duidelijke zaak. De vermissing van het portret van De Mohrenschildt zou mogelijk 5.000
gulden opleveren. Maar die zouden dan in de zakken van Van
Bennekom en Koers terechtkomen. „The law is a horrible business,” zei Clarence Darrow. „There is no such thing as justice
in or out of Court.”175
Telefoneerde opnieuw met de heer Leeman van de TROS. Hij
zei de tijdslimiet in mijn brief niet te hebben gewaardeerd. Ik
kon naar alle advocaten gaan, die ik wilde. Ik riep hem toe:
„Dat stomme, burgerlijke, Hollandse gedoe”, en smeet de
hoorn op de haak. Zal met de Aktua-affaire naar de NVJ moeten.176
Zend tante Jetty een kerstkaart. Laat ze zelf maar uitzoeken
waarom.
Een nare, nare avond. Casper ontmoette mij in Thermos. Ik
voelde twee armen om me heen in de steamroom. Hij was er. We
namen een lange sauna en waren, ook lichamelijk, intiem en close.
„Er staat eindelijk niets meer tussen ons,” fluisterde ik tegen
hem. „We zijn dichter bij elkaar dan ooit.” Hij gaf me een zoen.
We zouden bij Hein van Vollenhoven met Frank Heckman
naar zijn Afrika-films kijken. We aten er wat en dronken wijn.
Hein, die onmiddellijk hevig op Casper tippelde, wilde hem de
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bovenverdieping laten zien, maar ik maakte er een mopje over
en het ging niet door. Casper en ik zaten naast elkaar naar de
film te kijken en Hein en Frank zaten achter ons. Op een gegeven moment zag ik de hand van Hein naar Caspers penis gaan.
Hij begon die te wrijven waardoor de bank begon mee te bewegen. Ik wilde eerst doen of ik niets merkte, maar toen het
aanhield werd ik woedend. Frank, de gevoelige vriend, merkte
alles meteen. Casper begon ook Hein te bevoelen. Ik schoof verder weg, waardoor de activiteiten toenamen. Toen de film was
vertoond, kondigde ik aan meteen weg te willen. Hein van
Vollenhoven (arts) minachtte ik voor altijd, want ik had hem
aan mijn vriendje Casper willen voorstellen. Tegen Casper zei
ik: „Blijf jij maar hier en laat ook de andere films vertonen.”
Frank was zo verbouwereerd over alles. Hij zei tegen Casper:
„Je hebt Wim diep beledigd.” Ik vertelde Frank later hoe intiem Casper en ik nog een uur eerder samen in Thermos waren
geweest en hoe onbegrijpelijk ik zijn gedrag vond, tegenover
de eerste de beste volgende reflectant die zich aanmeldde. Ik
ben al vijf jaren met Casper bevriend. Weer een château en Espagne over een intiemste vriend aan duigen. „Doe niet zo raar”,
zei hij toen ik weg wilde. Hetzelfde gebeurde een paar jaar geleden toen Erik van der Leeden bij me was op Amerbos en
mijn vriendje Oeroeg verscheen. Binnen de kortste keren waren ook die twee met elkaar aan de haal. Ik zal nooit meer echt
zeker zijn van Casper. Ik dacht dat ik hem compleet kon vertrouwen. Waarom liet hij dit toe? Frank stond pal achter me.
Hij vond het walgelijk van Hein en het gedrag van Casper ruggengraatloos.
23 december 1975

Door deze omstandigheden ging Frank heel lief met me mee
naar Amerbos en bleef slapen. We hebben tot half drie in bed
liggen praten. Hoe weinig echts en zuivers is er steeds over van
alles wat we aan emoties beleven. Niet alleen in de lucht, maar
ook ter land en ter zee worden we massaal vervuild. De aderen
in onze wezens zijn aangetast. De neuronen zelf.
Lieve brief van Tage uit Moskou.
Casper belde: „Hi! Wat was je gauw weg.” Even later belde
Hein van Vollenhoven: „Wat was je gauw weg. Casper is ook
naar huis gegaan. We waren alleen maar twee dolle jonge honden.”
„Sorry, meneer, jij en ik heb niets in common,” zei ik. Ik hing
op.
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24 december 1975

Philip Nasta heeft Peter geadviseerd om de Rocky Horror Show
niet te doen en naar Frederick
Ress in Amerika te gaan. Dit zou
juist zijn geweest, wanneer Peter
zich zou hebben voorgenomen
de rest van zijn leven met Fred
door te brengen. Dit lijkt me
niet het geval. Peter heeft gelijk
dat hij eieren voor zijn geld kiest
en de job neemt om geld te verdienen.
Theo heeft mijn Rusland-manuscript nauwkeurig gelezen en
met potlood suggesties in de
kantlijn genoteerd. In zoiets is
hij aardig.
Casper arriveerde. Hij wandelde
binnen met een prachtige azalea.
„Merry Christmas, Willem,” zei
hij. Ik voelde me als aan de grond
genageld. Hij zag er aantrekkelijker uit dan ooit. Sweater en jeans.
Hij had precies de plant gekozen
waar ik een paar dagen geleden
ook mijn oog op had laten vallen, maar die ik te miezerig had
gevonden. Deze was in knop en
prachtig.
Casper was van Hein van Vollenhoven naar Pauline gegaan. Ik
maakte duidelijk, dat de intimi149
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Ik heb een gesprek voor Dito
Hanafi met de Volkskrant geregeld. Frank Heckman is met hem
meegegaan om hem te helpen en
te begeleiden.
Vanmiddag liep ik op de Prinsengracht bijna oud-premier Biesheuvel van de sokken. Hij glimlachte. Ik groette. Broer Theo is
onderweg naar Kaapstad.
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teit tussen ons niet iets was om meteen bij de eerste de beste
vreemde toe te passen. „Ja, maar Hein was immers een vriendje van jou!”
„Is dat een reden genoeg?”
„Willem, het was helemaal niets gemeends; bovendien, jij hebt
dat laatje bij me opengetrokken.” Dat ook nog.
„Ja, na vijf jaar is het tussen jou en mij inderdaad zonder rem
geworden, maar dat is tussen ons, vrienden.” Ik denk dat hij
het prima begreep.
„You, sensative boy,” zei hij ook nog.
„I am with you as I am with no-one in the world. I love you.”
Ik kreeg er tranen van in mijn ogen. Nu ik dit opschrijf weer.
Nadat hij weg was heb ik zeker een uur aan de vleugel gezeten.
Voelde me vreselijk op dat moment met niemand om me heen.
Die eenzaamheid zal gestadig erger worden, dat is duidelijk.
President Gerald Ford is eindelijk tot de conclusie gekomen,
„that some responsible group or organization” de nieuwe gegevens die aan het licht zijn gekomen rond de moord op JFK,
zou moeten gaan onderzoeken. Daar heeft die meneer lang
over gedaan. Tot dusverre heeft Ford onveranderd vastgehouden aan de juistheid van de conclusie van het Warren-rapport,
dat Lee Harvey Oswald in zijn eentje JFK vermoordde. Er is dus
eindelijk een eerste doorbraak, nu ook vanuit het Witte Huis.
De minister van Justitie, Edward Levi, heeft reeds ambtenaren
aangewezen om het heropenen van het onderzoek naar Dallas
onder de loep te nemen.177
Een andere onthutsende reportage uit de Times, bepaalt het
aantal politieke gevangenen in Indonesië nog altijd op 50.000.
Dat is niet niets.178 Mooi zaakje om, voor de evenwichtige mind
van Max van der Stoel, in internationaal verband aan te kaarten. Max, voorvechter van de mensenrechten!
Prins Bernhard heeft op 16 december als president van het Wereld Natuur Fonds een schriftelijk beroep gedaan op de negen
lidstaten van de EEG, om toe te treden tot de op 1 juli van
kracht geworden conventie tot de bescherming van dieren die
met uitsterven worden bedreigd. Tot nu toe hebben pas 22
landen de conventie ondertekend.
In de VS hebben teenagers de heer Henry Kissinger als hun enige
grote held uitgeroepen. Dit is het resultaat van een onderzoek op
middelbare scholen. Het democratische systeem zal nooit werkelijk functioneren, zolang de informatie aan de grote massa volgens het principe van ‘zo de wind waait, waait mijn jasje’ blijft.
177 The New York Times, Nicholas Horrock, 26 november 1975.
178 The New York Times, David Andelman, 30 november 1975.
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Collega Vladimir Molchanov (Volodja) is waarschijnlijk de
eerste vriend in de USSR die een blijvertje zal zijn.179
G. van Benthem van den Bergh legde in de NRC180 in een zeskolomsartikel op de opiniepagina uit, waarom er een rel rond
Wertheim was ontstaan. Proefschriften mogen niet openbaar
worden gemaakt voor de dag van de promotie. Renate Rubinstein was kennelijk zo verlangend Wim Wertheim een hak te
zetten, dat zij deze afspraak schond en een proefschrift van zijn
leerling L.C. Schenk-Sanbergen vroegtijdig in Vrij Nederland
publiceerde, om zowel mevrouw Loes Schenk als professor
Wertheim de grond in te kunnen schrijven. De rector-magnificus, professor dr. A. de Froe, heeft de publicatie van mevrouw
Rubinstein „onbegrijpelijk en onrechtvaardig” genoemd.
De studente van Wertheim ging eerst een paar weken in China
kijken en deed vervolgens van 1970 tot 1972 onderzoek in
Bulsar, Zuid-Gujarat, in India. Zij concentreerde zich op het
leven van de plaatselijke straatvegers en vuilruimers. In 1974
ging zij nog eens, om vergelijkend materiaal te verzamelen,
naar China. Het uiteindelijke verhaal (proefschrift) Vuil werk,
schone toekomst is thans het onderwerp van scherpe kritiek van
allerlei kanten, omdat het lijkt, dat de balans ten gunste van
China is doorgeslagen. Dat kan natuurlijk niet, althans niet
voor Renate Rubinstein en consorten. Ik heb die juffrouw, na
179 Hij is dit in 1992 inderdaad nog.
180 NRC Handelsblad, 22 december 1975.

151

1975 – 1976

■

MEM20revisie

22-12-2006

10:58

Pagina 152

een nacht in een vliegtuig van New York naar Amsterdam nonstop met haar te hebben gesproken, verder altijd links laten liggen, letterlijk en figuurlijk. Wertheim haalt zich door zijn
„pro-China standpunt” heel wat vijanden op de hals.
Tweede kerstdag 1975

Om 07.30 uur belde Frank Heckman. Ik sliep nog diep en
dacht dat het midden in de nacht was. „Luister goed,” zei hij,
„Ik ben door een van de meest emotionele momenten van
mijn leven gegaan.” Hij was naar Bergen aan Zee gereden om
bij een vrouw te zijn, op wie hij al enige tijd een oogje had. Ze
aten samen met haar ouders en later op de avond had hij haar
gepakt. Zij wilde eerst niet, maar later was het „godzijdank”
toch gelukt. Ze gingen slapen. Frank werd op een gegeven
moment wakker van een brandlucht. Hij dacht: dat kan niet,
en draaide zich weer om. Even later schrok hij toch instinctief
opnieuw wakker, kleedde zich aan en zag dat een bar-dancing in
de fik stond. Het huisje van zijn vriendin stond met een paar
andere woningen tegen de bar-dancing aan. Hij rende weg om
politie en brandweer te waarschuwen, die snel kwamen. Ze
sleepten het huisje zoveel mogelijk leeg. De Eend van het
meisje werd volgeladen. Op een gegeven moment vroeg ze
aan een brandweerman: „Kan ik nog even naar binnen?” De
man zei dat het okay was, maar in een impuls trok Frank de
vrouw terug en schreeuwde: „Nee!” Op vrijwel hetzelfde moment stortte een vijftien meter hoge muur over het huisje neer.
Hij lag op de grond in zijn slaapzak bij de ouders van de vriendin, waar ze naartoe waren gegaan. „Ik wil jou alles vertellen.
Ik ben aan de dood ontsnapt. Jezus man,” zei die lieve Frank.
Het incident had hem zeer geëmotioneerd. Toen de muur instortte en hij het meisje had verhinderd naar binnen te gaan,
had hij tranen in zijn ogen gekregen. We waren zeer close tijdens dit gesprek. Ik verzekerde hem, dat zijn Indische jongenzijn en zijn derde guna guna-zintuig, hem opnieuw hadden beschermd. Heerlijk dat hij juist mij belde.
Ik herinner me trouwens hoe hij eerder op Amerbos in bed
had verteld, nu toch een warmer contact met zijn vader181 te
hebben opgebouwd. Zij schreven elkaar brieven.182
Peter kwam vandaag en vertelde met zijn familie naar de nachtmis te zijn geweest. „Ik heb erg gezongen,” zei hij nogal ontwapenend. Hij heeft besloten nu eerst toch naar Frederick Ress
181 Vice-admiraal Heckman.
182 De rest van ons gesprek was te privé.
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27 december 1975

De memoires183 van Tennessee Williams zijn uitgekomen. Ik
wil ze lezen. Mel Guzzow schreef dat ze „a graphic accounting
of his sex life” geven. „The emphasis is too heavy on sexual
things. It will offend a lot of people.”184 Ik hoop erin te slagen
een balans te vinden in de vermelding van details over het seksuele leven in vergelijking met de rest van „het beleven”. Maar
seks is niet weg te denken en of het een aantal mensen tegen de
borst zal stuiten, kan me verder geen fluit schelen. Wat waar is,
is waar.185
Williams keek tegen homoseksualiteit aan als „an accident of
nature”. Hij schijnt ook te hebben geschreven: „Only a homosexual could have written ‘Remembrance of Things Past’.”
Ook de toneelstukken van Tennessee Williams genieten een
wederopleving op Broadway. The Glass Menagerie, Sweet Bird of
Youth en 27 Wagons Full of Cotton zijn momenteel in New
York in première gegaan.186

De schrijver op 26-jarige leeftijd in Mexico.
183 Tennessee Williams, Memoirs, Double Day & Company, New York, 1975.
184 New York Herald Tribune, 5 november 1975.
185 Inderdaad zouden vele lezers bij het verschijnen van mijn eerste delen memoires
aanstoot nemen aan seksuele details.
186 The New York Times, Robert Berkvist, 21 december 1975.
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te gaan, wat zijn moeder had doen opmerken: „Ben je nu rustig?” Het samenzijn met Peter is weer als vroeger.
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Mijn vriend Frits van Eeden exposeert weer in de Pulchri Studio in Den Haag. Zijn carrière vordert gestaag.

30 december 1975

Het is stil. Hoor niets van Casper. Ik lees in dagboeken van enkele jaren terug. Vele schokkende ervaringen.
Ronald Gase stond na lange tijd plotseling voor mijn neus. Hij
wilde weten bij welke uitgevers mijn Rusland-boekje nu ligt.
Ik heb hem nooit echt vertrouwd. Dat zal altijd zo blijven.
Terwijl ik bij dr. Delprat was, die constateerde dat de piep uit
mijn longen weg was en ik me verder geen zorgen behoefde te
maken, is Casper langs geweest. Er lag een briefje in de bus.
Ik ontmoette Jacques Haenen in het Americain. We hebben
eindelijk eens een paar uren rustig gesproken. Hij nam mijn
USSR-manuscript mee en zal kritiek leveren. Ik vind hem aardig.
Ook een kerstwens van Valéry Balynov van APN in Leningrad
– in het Frans.187
Peter belde laat. „Je bent ontdaan,” zei hij feilloos. Hij hoeft
mijn stem maar te horen en weet alles.
31 december 1975

Wat me nooit opvalt, zag ik vanmorgen, namelijk mijn gezicht
in de spiegel, alsof ik door een nachtmerrie was gegaan. Het
komt er inderdaad op neer. Ben vol nare gedachten over Casper. Keke is momenteel mijn enige troost.
Ben uit het lood, voornamelijk door de verwarring over Casper. Hij belde. Ik zei het geen probleem te vinden alleen te zijn
met oudjaar en daar de voorkeur aan te geven in plaats van
187 Met Valéry en zijn twee vrienden bracht ik de nacht door in het APN-kantoor in Leningrad.
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1 januari 1976

Begin weer recht te trekken. Dit was even een dieptepunt. Wat
kan zoiets pijn doen.
Gaf Peter een abonnement op Psychology Today. In het decembernummer staat een gesprek tussen Paul Chance en Evelyn
Hooker. Zij heeft uitgebreid onderzoek naar de herkomst van
homoseksualiteit verricht. Chance wijst er terecht op, dat psychologen en psychiaters maar al te vaak hun oordelen baseren
op ervaringen met patiënten. „Their homosexual patients are
maladjusted, therefore all homosexuals are maladjusted. Their
heterosexual patients are disturbed too, but they don’t conclude that all heterosexuals are sick.” Evelyn Hooker stelt dan ook
terecht, dat homoseksualiteit absoluut niet maladjustment hoeft
in te houden, „or that there is a particular homosexual personality.” Ergens anders vertelt zij dat Mexicanen de homo’s indelen in „activos and passivos”. Dat lijkt me een uitstekende categorisering. Waar ik minder in geloof, is dat zij zegt te hebben
geconstateerd, dat homoseksualiteit in gevangenissen bijvoorbeeld teugelloos en algemeen is, maar dat gevangenen terug in
de samenleving weer heteroleventjes zouden leiden. Zij zegt
ook dat veel jongens die zich voor mannen prostitueerden, helemaal geen homoseksuelen zouden zijn geworden. Dit is voor
mij, uitzonderingen misschien daargelaten, onvoorstelbaar.
2 januari 1976

Gisteren ontmoette ik Peter in Thermos. Hij was in de beste
stemming van de wereld. Ik breng hem naar Parijs voor zijn
vlucht naar Eagan, Minnesota, om een paar weken bij Frederick Ress te zijn.
Om 11.00 uur ontmoette ik eerst Casper van den Wall Bake in
155
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klootzakken om me heen te hebben. Terwijl ik met hem sprak
kreeg ik ontzettende hoofdpijn want hij is nu tien dagen in
lucht opgegaan vanwege Pauline. Ik zei: „Toen zij niet wilde
zat je om de haverklap bij mij.” De eerlijkheid gebood hem dit
toe te geven. Ik weet niet wat erger is: oudjaar alleen te zijn in
New York, als vroeger, of nu hier op Amerbos.
Peter belde in de late avond. Veertien naaste familieleden waren bij zijn moeder. „We zijn altijd so close,” zei hij. Broer
Hendrik en Theo zijn in Kaapstad. Intussen hebben de gekken
voor 25 miljoen vuurwerk gekocht. Frank moest slaappillen
voor de honden van zijn moeder halen. Keke houdt zich in
huis rustig, maar du moment dat ik hem mee naar buiten neem
op mijn arm, zet hij zijn nagels in mijn trui.
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het restaurant De Hoge Vuursche. Ik ging er met lood in mijn
schoenen naartoe. Er is te veel gebeurd deze weken. We maakten na een kopje koffie een wandeling. Hij blijft tot en met juni
in Ovambo. Daarna wil hij een trip van drie weken door ZuidAfrika maken om het land beter te leren kennen. „Waar is je
hart eigenlijk?” vroeg ik.
„Hier,” was zijn antwoord.
„Okay, then why the hell are you going there! Blijf bij je ouders zolang ze leven. Geniet van Pauline. Wat doe je daar in een uithoek van Afrika? Je bent nog steeds emotioneel onderontwikkeld.” Ik nam om 12.35 uur afscheid van hem en voelde me ijsen ijskoud. Ik wilde hem niet omhelzen of een zoen geven.
Kreeg een zoen van hem. Na enige aarzeling kreeg ik er nog
een. Lief, maar mijn hele wezen zei me: nee, ik kan het niet. Ik
reed weg en keek niet meer om. Hij had me een brief gegeven,
die ik al rijdende openmaakte en las. Het was een lieve brief,
maar ik huilde. Hij eindigde: „Toch hoop ik met heel mijn
hart, dat het nieuwe jaar ook voor ons beiden een erg goed jaar
zal worden en dat we elkaar weer snel vinden. Love. Casper.”
3 januari 1976

Parijs, Hotel Vendôme
Peter en ik hadden een heerlijke avond.
We zagen een film met zijn favoriete Catherine Deneuve en
Yves Montand. Diner in ons vaste plekje op Avenue Montaigne, Bar des Théâtres, en een glaasje wijn op St. Germain. Helemaal weer like good old times. Hij was lief en plaisant. Ik dacht:
hoe kan ik ooit momenten hebben dat ik hem wil afzweren?
Ik moet hem met mijn hele wezen en intensiteit vasthouden.
Casper is op weg naar Schiphol voor de lange vlucht naar
Zuidwest-Afrika. Peter vertrekt van hier naar de VS. We hebben lang zitten praten bij het ontbijt met croissants. Hij zei: „Je
bent erg lief geweest”, en kreeg tranen in zijn ogen. Ik veranderde van onderwerp om hem zijn verdriet te doen vergeten.
Bij Les Invalides herhaalde hij het. Ik wandelde terug naar
Place Vendôme en werd door een jongen achterna gelopen. Ik
viel in mijn kamer als een blok in slaap.
Later ben ik naar de nieuwe Continental Sauna bij de l’Opéra188 gegaan. Ook sprak ik met vader en zoon Dito Hanafi in
het Intercontinental hotel. Het valt me altijd weer op hoeveel
verdeeldheid er tussen anti-Suharto-Indonesiërs is over de wijze waarop het regime zou moeten worden bestreden. Dewi
188 Zie bijlage 20.
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189 The New York Herald Tribune, 2 januari 1976.
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Sukarno was op reis. Kartika was alleen thuis met haar verzorgster mevrouw Azuma.
Blader in de Haagse Post van 3 januari. Henk Hofland schrijft
over de „Piggelmee doctrine”, over André van Duin en de PPR.
Dat hij zich met zulke nonsens bezighoudt. Hij is wel, net als
ik, op de redactie buitenland van het Algemeen Handelsblad begonnen, maar hij zit vastgeroest aan de Oudezijds Voorburgwal
en is een provinciaaltje gebleven. Trouwens, zoals hij er uitziet.
Onherkenbaar.
Het is erg stil zonder Peters stem om me heen. Heb zalig zitten
lezen, luisterde naar Printemps van Debussy, goddelijke muziek.
Kocht Mahlers Achtste symfonie.
De New York Times is weer eens met een onzinverhaal over zowel Indira Gandhi als Bung Karno gekomen. Vanwege de
krachtige taal van premier Gandhi, dat Washington hetzelfde
destabilisatiebeleid ten aanzien van India voert als op bijvoorbeeld Chili werd toegepast en dat CIA-agenten in haar land
dienden te worden uitgeroeid, is Washington zogenaamd in
haar wiek geschoten. De Times, die uiteraard zelf in het duister
tast over wat de CIA in werkelijkheid uitvreet, presteert het om
een hoofdartikel te publiceren AUTHORITARIA INDIA. Omdat
Indira in juni de noodtoestand afkondigde om de orde te herstellen, deze nu heeft verlengd en algemene verkiezingen heeft
uitgesteld, wordt zij thans als dictator opgevoerd. Alsof de situatie in India anno 1976, nog geen 20 jaar na de onafhankelijkheid, vergelijkbaar zou zijn met de in Westerse landen over een
periode van enkele honderden jaren gevestigde democratische
orde. Als toppunt van onkunde schrijft de Times: „Mrs. Gandhi’s ‘guided democracy’ is no more democratic than the system
imposed for a time on Indonesia by the late president Sukarno.
And the prime minister is now making it dismayingly evident,
that her departure from the practice of a free society is no temporary thing.”189
In de NRC is een opzienbarend artikel verschenen over de Tapols – afkorting van takanan politik of politieke gevangenen van
meneer Suharto – die voortaan „transmigranten” zullen worden genoemd. Er moeten nog altijd 1.200 processen worden
gevoerd tegen mensen die om politieke redenen in 1965 werden opgepakt. Admiraal Sudomo, het hoofd van de Kopkamtib,
het commando voor het herstel van orde en veiligheid, zou natuurlijk aan een boom moeten worden opgeknoopt. De 10.000
„staatsgevaarlijken”, die door Suharto op het eiland Buru zijn
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gedumpt, zullen er „voor eeuwig” blijven, aldus Sudomo,
want daar kunnen zij in eigen levensonderhoud voorzien. Ze
worden nu gemakshalve „transmigranten” genoemd, alsof ze
uit eigen beweging zich op een ver eiland zouden hebben gevestigd. De regering schijnt met de overige zogenaamde politieke gevangenen even cynisch te willen omspringen, sommigen vrij te zullen laten, anderen te „transmigreren”, aldus
schrijft Maria Landak.190 Generaal Nasution zou hebben gezegd: „Als dit waar is, dan moeten wij ons ertegen verzetten.
Het is het tegenovergestelde van een oplossing. Het is een
ramp.” Nasution is de laatste die over dergelijke rampen zijn
mond open zou moeten doen. Hij is al heel lang een gediplomeerde lafbek, die met twee tongen spreekt vanuit zijn huiskamer. Nasution heeft nog nooit één vinger uitgestoken om zich
tegen het misdadige gedrag van Suharto en diens kliek te verzetten.
Le Point komt met een omslagverhaal, waarbij Alexander Solzhenitsyn wordt uitgeroepen tot man van het jaar. Dit is belachelijk. Wanneer je een Rus hiervoor wilt nemen, zou Leonid
Brezhnev ervoor in aanmerking moeten komen, omdat hij erin
slaagde het communistische systeem met Helsinki’s doelstellingen te vereenzelvigen. Hoewel ik er vanuit ga dat Solzhenitsyn
een onbruikbare koude oorlogsstoker is, heb ik het artikel toch
gelezen waar ik blij om ben, want er stonden details in die ik
voor mijn EUROPA-boek kan gebruiken.
4 januari 1975

Brandde twee kaarsen voor de boys, Peter en Casper. Schreef
Peters moeder over zijn vertrek en ook Frank Heckman. Op
een bepaald moment toen ik de kaarsen aanstak flitste een zin
door mijn hoofd: Bon Dieu, j’espère qu’ils sentent mon affection,
maar gaf mezelf tegelijkertijd de tegeninjectie om niet egoïstisch te zijn en zei: „Don’t expect benefits for yourself, when
you lay your affection bare onto the altar before God.” Prompt
doemde mam „in beeld” op.
Om 10.30 uur verliet ik Parijs, om 13.30 uur was ik in Breda,
14.00 uur Utrecht en 14.15 uur was ik bij Keke in de kennel.
Om 15.00 uur op Amerbos. Een TR-6 blijft a good show.
Liep in Parijs nog tegen Han en Irthe André de la Porte aan,
die van een skivakantie terugkwamen.
Het is stil op Amerbos.
190
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Handelsblad, 2 januari 1976. Zie bijlage 21.
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191
192
193
194

Zie bijlage 22.
Chopin’s Letters, Dover Publications Inc., New York, first edition Alfred Knopf, 1931.
Naar haar ben ik Leonard genoemd.
Zie bijlage 23 voor volledige tekst.
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Amerbos
Heb eerst een brief aan de Herald Tribune geschreven over het
onzinhoofdartikel aangaande Bung Karno en Indira Gandhi.
(Deze werd op 14 januari 1976 geplaatst.191)
Chopin schreef een reeks brieven aan zijn jeugdvriend Tytus
Wojciechowski in de plaats Poturzyn. Hij zette erboven: „My
dearest life!”, en eindigde met: „Love me, please.”192 De gereproduceerde brieven beginnen op 12 september 1829. De laatste is van 12 september 1849. Ik zou ze nauwkeurig moeten
analyseren, 20 jaar van affectie tussen twee vrienden. Ook in
1849 tekende Chopin nog altijd „Yours till death!” Chopin,
die zijn vriendje schreef: „Ik smeek je, blijf me liefhebben.” Ik
weet niet of ik ooit zover zou gaan. Love blijft een cadeautje.
De vijfde dag van het nieuwe jaar was altijd een belangrijke dag
in de familie, namelijk de verjaardag van grootmama Lucie
Eleonore193 Poslavsky, vooral voor mam een hoogtepunt. Nu
lijkt dit alles al weer lang geleden en vervlogen.
Vraag me af of Chopin ooit composities aan Tytus Wojciechowski heeft opgedragen. Ik zou meer over die relatie willen
weten. En waarom ligt er een lange stilte in hun correspondentie? Wanneer Chopin al ernstig ziek is, vraagt hij Tytus naar
hem toe te komen, omdat hem terug te zien, hem meer goed
zou doen dan alle geneesmiddelen bij elkaar. In een andere
brief brengt Chopin tot uitdrukking dat Tytus er weinig plezier aan zou beleven hem in deze toestand terug te zien en dat
„the time we spend together should be only a time of complete happiness” (12 september 1849).
Ik heb koningin Juliana andermaal een brief geschreven dat zij
zich nooit met het echtpaar Suharto had mogen inlaten.194 Een
uitgebreid artikel van John Saar in de New York Herald Tribune
brengt vandaag details over de corruptie, ook via mevrouw Suharto (tien procent) bedreven. Uiteraard komt ook de massale
corruptie van Pertamina voor de zoveelste maal ter sprake,
malversaties die ik in 1966 reeds aan de kaak stelde. Ik had dit
net zo goed kunnen laten, want er is natuurlijk niets ten goede
veranderd in Jakarta, integendeel.
Saar: „General Suharto is thoroughly respected for his political
shrewdness, a responsible, non-aggressive foreign policy and a
remarkable achievement in bringing the nation’s economy
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back from the ruins left by the late President Sukarno. The
critics assert, that Suharto is riding a tiger, pursuing a highly undesirable course from which retreat is difficult.” Weer een
nieuwe Amerikaanse amateur op het oorlogspad om „de wereld” in te lichten aan de hand van beperkte inzichten in wat er
werkelijk in Indonesië aan de hand is. Het woord „politieke
gevangenen” komt in Saars artikel niet voor, noch dat Suharto
zijn macht slechts weet te handhaven via moordcommando’s
en concentratiekampen.
Eindelijk heb ik contact met de heer A.M. Verheggen van de
Koninklijke Akademie van Wetenschappen, die zich mijn vader, en diens uitvinding van een ultraviolette lamp om oude
manuscripten en palimpsesten te bestuderen, uitstekend herinnerde. Hij is bereid de lamp op een instituut onder te brengen.
Opnieuw een brief van ir. Frits Philips.195
Jan Spruyt, een vijftiger, verbonden aan Monash University,
was voor het eerst in 27 jaar in Nederland en kwam me met
zijn vrouw bezoeken. Hij had Den Vaderland Getrouwe in de
universiteitsbibliotheek in drie dagen uitgelezen en zei thans
overtuigd te zijn dat Werner Verrips196 een dubbelagent was geweest. Spruyt wist, dat Verrips de Javaanse Bank in Surabaja
had overvallen en daarbij hulp had gehad van een CIA-er van
binnenuit de bank, die later in Vietnam was gesneuveld. Hij
wist allerlei details, bijvoorbeeld hoe generaal Gatot Subroto de
heer Verrips had laten arresteren. Sommige van zijn inlichtingen komen overeen met wat ook kolonel Sutikno me indertijd
vertelde, maar eigenlijk kan me die zaak niets meer schelen. Ik
heb genoeg moeite gedaan erachter te komen hoe het precies
in elkaar heeft gezeten.
Ontmoette Boris Grigoriev van TASS in Den Haag. Hij vond
dat de grenzen van de USSR open moesten. Ik zei: „Dan wordt
het bij jullie dezelfde bende als in de rest van de wereld.” Daarop veranderde zijn opinie in: „Okay, but let all Russians out
into the world and see for themselves.”
„Wanneer ze nog enig geduld betrachten zou dit wel eens kunnen gebeuren. Bovendien is de rotzooi in het Westen dan dermate verspreid, dat met een beetje geluk ze sowieso liever in
de Sovjet-Unie blijven,” antwoordde ik. Boris bleek een middelmatig brein te hebben. Ik merk toch een zekere warmte
voor Russen te hebben ontwikkeld.
Belde Dewi. Kartika nam in perfect Frans de telefoon op.
Dewi’s memoires zijn in Japan verschenen. Ze worden in
195 Zie bijlage 24.
196 Zie Memoires 1961-1963 en volgende delen.
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8 januari 1976

Chou En-lai is overleden.
Jan Pronk was in New Delhi en schijnt mevrouw Gandhi er op
te hebben gewezen dat „Nederland zeer bezorgd was over de
politieke ontwikkelingen in haar land”. Hoe durft de lul? Het
enige wat ze prima kunnen is kranten napraten.
Het ziet ernaar uit dat Bosch en Keuning in Baarn mijn Rusland-boekje zal uitgeven. Goed nieuws.
Briefjes van de ambassadeurs van India en de USSR. Complimenteuze brief van mevrouw Indira Gandhi.198
10 januari 1976

In Soest kwam plotseling een sukkel in een oud wagentje de
voorrangsweg op draaien zonder te kijken en een botsing was
dan ook onvermijdelijk. Mijn schade viel mee, want de auto is
sterk gebouwd. De bestuurder had geen autopapieren bij zich
en omdat hij fout zat, hoopte hij dat ik geen politie zou laten
komen.
Vooral ook na de kritiek van Jacques Haenen ben ik begonnen
mijn USSR-reportage nog een keer te herschrijven. Het is veel
werk, maar het moet.
12 januari 1976

Ben naar de tentoonstelling van Frits van Eeden in Pulchri geweest. Heel vreemd. Ik herken zijn werk niet meer, zoals vroeger wel het geval was.
Vladimir Opalev had eveneens mijn manuscript gelezen en had
drie pagina’s kritiek, wat me irriteerde, maar waar ik inderdaad
een en ander van kan gebruiken. Het is onzin om onnodige
onjuistheden te laten staan, omdat een sovjetdiplomaat de
moeite nam me erop te wijzen.
13 januari 1976

Ad Langebent antwoordt, dat een gesprek met premier Lee
Kuan Yew voor Brandpunt hem „niet zo aanspreekt”, terwijl
hetzelfde geldt voor andere interviews die ik voorstelde. Hij
197 Mevrouw Adams schreef de autobiografie van president Sukarno.
198 Zie bijlage 25, 26 en 27.
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800.000 exemplaren gedrukt, wat me erg veel lijkt. Zij heeft
Cindy Adams197 5.000 dollar gegeven, voor adviezen bij het samenstellen van het manuscript. Beide dames schijnen nu bonje
over geld te hebben.
Intensief piano gestudeerd.
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zegt dat gesprekken nu eenmaal niet hoog scoren in een televisienieuwsrubriek. Ze doen niet anders, maar goed, de KRO wil
dus ook niets van mij hebben.
Liep tegen Richard Thieuliette aan in Sauna Thermos. Tien
jaar geleden waren we close en intiem. Waar is die tijd gebleven? Harry Hagedorn was er ook en vertelde dat inmiddels
mijn eigen Club van Rome-film naar IIASA in Wenen was gezonden.
Eigenlijk had ik gisteren een botsing met Opalev. Hij leek een
soort verband te leggen tussen mijn volgende reis naar Moskou
en het laten lezen van mijn boek en mogelijke correcties. „Als
u hier verband tussen legt, lijkt dit verdacht veel op chantage,
meneer Opalev. Als dit zo is, dan ga ik wat mij betreft nooit
meer naar Moskou.” Hij vond dat ik het scherp speelde. Zijn
voornaamste bezwaar was, dat het oorspronkelijke manuscript
te veel met ambassadeur Romanov was verweven. Ook de opmerking van de jongen in Ulan Ude, dat het een opbouwende
gedachte zou zijn om het koningshuis af te schaffen, leek hem
een te verwachten aanleiding voor een protesttelefoontje van
de RVD naar zijn ambassade. „Ze zullen ervan uitgaan dat wij
die ontmoeting met die jongeren opzettelijk geregeld hebben,”
zei hij. Bovendien had ik ook te veel over de KGB geschreven.
Ook de gesprekken met de jongens in Leningrad waren lang en
te negatief. Ik vond zijn suggesties veel te ver gaan. Ik wil best
enigermate met wensen rekening houden, vooral wanneer ze
niet maßgebend zijn, maar ik accepteer verder geen inmenging.
Schreef Casper Bake in bed een brief.
14 januari 1976

H. Malta prijkt in het zaterdags bijvoegsel van de NRC met brieven uit een sovjetstrafkamp door Andrej Shinawski. Bas Roodnat doet eveneens een duit in het zakje: „Wie anders denkt is
gestoord, aldus de sovjetpsychiatrie.” Roodnats informatie
komt uit hetzelfde boek. Er zijn naar schatting duizend „arbeidsverbeteringskolonies” in de Sovjet-Unie, met tienduizenden gevangenen wier voornaamste misdaad is geweest, dat zij
het regime voor de voeten hebben gelopen.199 Welke moeite je
ook doet eens een ander geluid uit de Sovjet-Unie te laten horen, er staan altijd weer andere drommen mensen klaar om de
donkerste zijden van het marxistische imperium aan de orde te
stellen. Het is vechten tegen de bierkaai.
199
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Handelsblad, 10 januari 1976.
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15 januari 1975

Jan van Beek en Fred Sanders van de GPD blijven geïnteresseerd
meer artikelen over de Sovjet-Unie af te nemen Ik was al om
09.30 uur op hun kantoor. Eigenlijk ging hun aandacht uit naar
een rel die zich rond prins Bernhard en diens Lockheed-contacten schijnt te zullen gaan afspelen. Jan, die een jarenlange
bekende van Carel Enkelaar is, zei ook: „Hij weet natuurlijk
precies waar die verdwenen foto van George de Mohrenschildt
ligt, maar hij speelt nog driekwart jaar dit spelletje”200
Om 11.00 uur ontmoette ik ambassadeur Bajpai op de Indiase
ambassade. Hij verontschuldigde zich voor de versleten lopers
en zei: „We rented this building now for 25 years. Last night,
we bought it. The inspector-general was here, and I told him:
‘my dear man, we need more money’.”
Ik vroeg de bemiddeling van de ambassadeur, om een serie gesprekken met mevrouw Indira Gandhi op te nemen, zoals Tibor Mende indertijd met haar vader, Jawaharlal Nehru had gedaan. Het leek hem een voortreffelijke zaak. „There is no need
for you to write to India about it. I will get in touch with Delhi directly and let you know.” Wanneer het antwoord positief
was zou ik onmiddellijk vertrekken en ander werk laten wachten. „This project has my complete attention and priority.”
Ook had de ambassadeur mijn brief in de Herald Tribune gelezen die hij „brilliant” noemde. Gisteren had de The Times een
zeer negatief editorial over zijn land gepubliceerd. Van Jan
Pronk, die hij had gesproken, had hij een uitstekende indruk
gekregen. Hij zei dat hij eerst het condoleanceregister voor
Chou En-lai moest gaan tekenen.
Dat ben ik ook gaan doen. Op de Chinese ambassade stond een
functionaris met een bedrukt gezicht in de tuin en anderen in
de gang. Er was een rouwkamer met zwart velours boven de
deur en vele kransen van witte bloemen met linten vol Chinese letters. Men werd opgewacht door de ambassadeur met vier
assistenten, sommigen vrijwel in tranen, anderen doodsbleek.
Men was duidelijk oprecht begaan. Ik begroette een ieder,
200 In 1992 heb ik de foto nog altijd niet terug van Enkelaar, alhoewel ik er op gezette
tijden om heb gevraagd.
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Ik heb in een brief aan ambassadeur Romanov mijn beklag gedaan over de interventie van Opalev, die ik in strijd acht met
de spirit van hun uitnodiging en onze afspraken, en onaanvaardbaar acht.
Volodja Molchanov belde vanuit Assen, waar hij als tolk van
sovjetschaatsers wedstrijden bijwoont.

■

MEM20revisie

1975 – 1976

■

MEM20revisie

22-12-2006

10:58

Pagina 164

stond een moment stil voor het portret van Chou en tekende
het register, pal onder de directie van de Algemene Bank Nederland. Wat zou hun inspiratie zijn geweest hier te zijn? De
ambassadeur bedankte voor mijn komst.
Vervolgens ontmoette ik de Finse ambassadeur, ter voorbereiding van mijn aanstaande bezoek aan president Urho Kekkonen in Helsinki. „You realize,” aldus de heer Blomstedt, „our
president is very close with the royal family and extremely close with Prince Bernhard?” Waarom hij deze onnodige tirade
lanceerde weet ik niet, al schijnt er een gigantische rel rond PB
in de maak te zijn.
Er is een biografie over Oscar Wilde verschenen.201 Wat een
ramp dat je 24 uur per dag tekortkomt, om te lezen wat je zou
willen lezen. Er moet ook brood op de plank komen. Die
noodzaak is mijn voornaamste levensvervuiler. Wilde heeft tegen André Gide gezegd: „I have put my genius into my life, I
have only put my talent into my works.” Is het daarom dat ik,
wat Gide betreft, eigenlijk alleen in contact ben geweest met
zijn dagboeken? Bij het genie in werking valt het accent, denk
ik, op mind. Bij creativiteit ligt het accent meer op het Zelf. Bij
talent in werking valt het accent meer op specifieke kundigheid
en omgeving. Talent is gericht op succes oogsten. Genie op
waarheid, echtheid, persoonlijke werkelijkheid. Volgens Wilde
was „the self-conscious aim of life to find expression”. Wilde
gaf reality het label vulgar. Misschien is werkelijkheid in verband
met talent vulgair. Maar is dit ook het geval in verband met de
mind?
Aanvankelijk heb ik niet gelet op de Lockheed-rel, ervan uitgaande dat een lid van het koninklijk huis zich aan de regels
houdt. Maar geleidelijk aan escaleert deze affaire toch. Het gaat
om de levering van toestellen aan de luchtmacht in de jaren
vijftig, waarbij zowel prins Bernhard als diens vriend Hans
Teengs Gerritsen betrokken lijken te zijn geweest. E.F. Hauser
schijnt hierover details te hebben verstrekt aan de Nieuwe Revu,
die over een „Nederlandse maffia” spreekt. Bernhard zou zelfs
om meer geld hebben gevraagd voor zijn vriendje T.G. Deze
laatste maakt nu, net als in de Pertamina-Adam Malik-affaire
(1966-1967), gebruik van mr. A.G. Maris in Den Haag.202
Bernhard is in opspraak, dat staat vast. Een buitengewoon onverkwikkelijke zaak.
201 H. Montgomery Hyde, OSCAR WILDE, A Biography , Farrar, Straus & Giroux, New York,
1976, 410 p.p.
202 Zie Memoires 1966-1967.
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16 januari 1976

17 januari 1976

Bezocht Hetty, de vriendin van Herbert Jochems, die in een
plezierige flat aan het Kleine Loo is geïnstalleerd.203 Er hangen
vele schilderijen van Jochems. De familie heeft haar (natuurlijk)
geen cent willen geven na zijn dood. Bovendien was er geen
testament. Met al zijn boerenslimmigheidjes was hij te dom om
behoorlijk voor zijn miljoenen te zorgen in geval dat hij zou
komen te overlijden. Waarom denken rijkaards toch altijd dat
zij het eeuwige leven hebben? Mijn grootvader H. van der
Woude204 deed precies hetzelfde. Hij overleed plotseling op 56jarige leeftijd en miljoenen gingen verloren. Ik heb Herbert
wel eens geadviseerd een first-class advocaat te nemen, maar hij
meende zijn beste eigen adviseur te zijn. Hetty weet veel van
deze man en maakte vele reizen met hem. Ik zei haar dat ze
misschien een boek over hem kon schrijven. Zij kende zijn geheime bankrekeningen in Zürich en wist waar in Genève in
het geheim goudstaven waren verborgen.
18 januari 1976

Werk non-stop aan mijn boekje.
Het hondje ligt zo zoet te slapen wat me constant vertedert.
Wilde er even tussenuit en dwong mezelf – ook voor mam –
203 Herbert Jochmes woonde in Wassenaar, was een aantal jaren een vriend omdat hij
met Dewi Sukarno (via mij) in de koffer probeerde te komen. Zie Memoires 19711972 en verder.
204 Hij was een van de oprichters van het ACF-kinine concern te Maarssen.

165

Amsterdam

De Volkskrant meldt dat volgens de Amerikaan E.F. Hauser een
verkoopdirecteur van Lockheed, F.C. Meuser, prins Bernhard
en H. Teengs Gerritsen tientallen miljoenen dollars hebben
verdiend aan de levering van Starfighters van Lockheed aan de
luchtmacht. Frisse boel. Hauser heeft dit in het VPRO-televisieprogramma Machiavelli verklaard, terwijl advocaat Maris een
poging heeft gedaan de uitzending te muilkorven. Van de
Nieuwe Revu wordt geëist, dat de nog resterende nummers uit
de handel zullen worden genomen. Dat maakt de affaire alleen
nog maar verdachter. Het ging om niet minder dan 125 à 150
gevechtstoestellen. Ton van Dijk van Nieuwe Revu zegt me vijf
verslaggevers op de zaak te hebben gezet.
Ben op pagina 125 aangekomen van de laatste versie van mijn
USSR-boekje.
Keke staat soms zo wankel op zijn pootjes. Ik ben erg bezorgd.
Ik geniet er nog zoveel mogelijk van dat hij leeft. Dwong mezelf een flinke avondwandeling te maken.
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om haar vriendin tante Meta de Vries te gaan bezoeken. Zij
sprak over het bruidsdiner van mijn ouders. Maar wat een deprimerende omgeving voor haar, een verzorgingstehuis.
19 januari 1976

Ontmoeting bij Nieuwe Revu met Ton van Dijk, reporter Hans
Waleveld en Wim Klinkenberg, die barst van de gegevens over
de Lockheed-affaire en aanverwante zaken.205 Ik heb ze verteld
van de affaire van de Röells en het afgebrande huis in Laren,
dat door de staf van prins Bernhard werd gehuurd. Hoe tijdens
een nachtelijk feest de tent afbrandde en prins Aschwin piemelnaakt bij de buren werd binnengebracht.206 Ik heb ze nu ook
maar eens verteld dat prins Bernhard een dochter in Parijs
heeft. Zij leken met stomheid geslagen. Ik adviseerde hen om
Gijs van der Wiel van de Rijksvoorlichtingsdienst in vertrouwen te nemen voor ze iets zouden publiceren. Benader Gijs in
de sfeer van: We ontvangen steeds meer informatie; wat moeten we doen? „Dat is dé manier om de duimschroeven aan te
draaien,” adviseerde ik Van Dijk.
Klinkenberg meldde dat in diplomatieke kringen reeds over
een constitutionele crisis werd gesproken in verband met de
Lockheed-affaire. Hij vermoedde bovendien dat prins Bernhard vanwege allerlei dubieuze zaken reeds enige tijd gechanteerd werd en om die reden veel geld nodig had. Om niet te
spreken over verplichtingen tegenover een dame in Parijs die
een dochtertje van hem had.207
De NVJ richtte een keurige brief aan de heer L.J. Leeman van
de TROS, met de mededeling dat met mij gemaakte afspraken
niet zonder meer gecanceld konden worden, zonder dat er over
compensatie werd gesproken. De NVJ stelt 10.000 gulden voor
als settlement.
20 januari 1976

Schreef de NVJ dat ik Anatoli Agaresjev van Komsomolskaya
Pravda had uitgenodigd om een paar weken naar Nederland te
komen, dat ik ook Buitenlandse Zaken had ingelicht maar taal
noch teken als antwoord had gekregen. Op 20 november had
ik het ministerie reeds hierover bericht. Op 30 december heb
ik een reminder gezonden. Ze hebben weer gedaan of ik niet
besta.
205 Later in zijn boek over prins Bernhard zou hij zeer veel uit de doeken doen over
deze zaak.
206 Zie Memoires 1925-1953.
207 Alexia Lejeune, die in de klas zat met Kartika Sukarno.
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21 januari 1976

Stond om 07.00 uur op om Keke eerst naar Bilthoven te brengen. Het was of hij het voelde. Ik luisterde naar vaders Dvorak
208 Waar die brief van BuZa is gebleven weet ik niet. Jammer.
209 Mrs Gandhi had geschreven dat ze verheugd was dat ik als journalist iets van India
begreep.
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Uitgerekend kwam vandaag met de post een brief van Buitenlandse Zaken in reactie op mijn uitnodiging aan Anatoli Agaresjev.208
Bracht twee uren met Volodja Molchanov door. De consul uit
Den Haag was naar Assen gekomen met de rewrite van mijn
USSR-boekje, waar Volodja 100 pagina’s van had gelezen. „Ik
vind je boek nu erg goed. Het kostte me een nacht.” Later leest
hij de rest. „Het komt er op neer dat ik morgen mijnheer Romanov mijn mening over je boek moet geven en dat hun houding tegenover jou hiervan zal afhangen.” Hij bevestigde dus
eigenlijk, dat de jongste problemen met de sovjetambassade
waren veroorzaakt, doordat ze het niet eens waren met mijn
boekje.
We ontmoetten elkaar in het Trianon hotel in het bijzijn van
een schaatsofficial uit Assen. Toen ik over mijn boekje wilde
beginnen, kapte hij dit onderwerp meteen af. Later zei hij dat
het in Assen gewemeld had van de BVD-agenten en dat hij ook
van deze official niet zeker was geweest.
We reden naar Amerbos. Ik liet hem mijn boeken en knipselalbums zien. Toen ik hem de brief van mevrouw Gandhi liet lezen reageerde hij: „Zo’n brief zou je van Brezhnev niet krijgen.”209 Ook was Volodja tegen het plaatsen van een kind uit
Sovjet-Azië op de kaft. Het is een kleurenfoto, die ik op een
school in Ulan Ude maakte. Ik doe dit juist wel, om te onderstrepen dat de Sovjet-Unie uit heel veel andere mensen dan
Russen bestaat. „Het is idioot om jou dit te vertellen, want dat
mag ik helemaal niet doen eigenlijk. Maar goed, jou wel. De
ambassade in Den Haag vraagt namelijk aan ons bij Novosti of
ze jou een visum mogen geven.” Hij sprak ook in detail over
de situatie tussen zijn ouders en zelfs over zijn grootmoeder,
die in een inrichting verblijft. Later schreef ik hem in een brief,
dat Vladimir Opalev de ambassadeur slechte adviezen geeft, dat
ik op pagina 71 het dreigement van Opalev over de mogelijkheid geen visum meer te verlenen met opzet heb opgenomen
en ik alleen wanneer ik weer een visum krijg, die passage zal
schrappen. Machiavelli heeft zijn axioma’s niet voor amateurs
bedoeld. Dat is de enige taal die types als Opalev begrijpen.
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symfonie in de auto naar Bosch en Duin en was in tranen. Mevrouw Offereins nam de hond erg lief in haar armen. Hij is er
nu ook zo dikwijls geweest. Zijn nagels zouden worden geknipt. Ik weet dat dit hem angsten bezorgt, maar het moet
even. Zij merkte op dat Keke er veel beter aan toe was dan
toen ik hem kreeg. Twee honden waren toen al te veel voor
mam.
Thuiskomende was mevrouw Hornkamp al aan de slag. Zij
vertelde over haar dochter, dat deze op haar had gemopperd.
Ze kreeg tranen in de ogen. Zoiets grijpt me aan, omdat ze onlangs haar man verloor en maar een dochter heeft.
Amsterdam – Helsinki, FINAIR Caravelle
In Time staat een artikeltje over mijn vriend William Bast, die
een televisieproductie voor de NBC verzorgde over zijn roommate, Jimmy Dean.210 De Canadese acteur Stephen McHattie
(28) speelt Dean, die in 1955 op 24-jarige leeftijd bij een autoongeluk om het leven kwam. Bill vertelde aan Time: „We
roomed together, and we both got jobs as ushers at CBS. Jimmy
was fired within a week because of his habit of insulting people.
But he was hired to work in the parking lot: there he could insult the executives who fired him.”
Helsingfors, Hotel Marski, Room 507
Wanneer je bedenkt, dat deze stad ongeveer even ver van Leningrad af ligt als Amsterdam van Brussel, dan vraag je je wel
af: waar wil het communisme in godsnaam naartoe? Er ligt nog
sneeuw. Stel je voor hoe Finland er vandaag de dag uit gezien
zou hebben als het zich niet van Rusland had afgescheiden.
Heb wat in de stad gelopen. Er is geen enkele vergelijking met
de Sovjet-Unie. Wandelde de M-Club binnen, wat een nichtenclub zou zijn. Onzin. Trouwens, ze sluiten om 23.00 uur.
Wel een beetje een dorp, Helsinki.
22 januari 1976

Helsinki
De Associated Press meldt, dat advocaten van het Amerikaanse
Ministerie van Justitie hebben geconcludeerd, dat de CIA de
wet heeft overtreden met het organiseren van complotten om
buitenlandse leiders te vermoorden. Officieel werd nota bene
meegedeeld: „We have looked to see if any federal laws are applicable to prosecute, but we don’t know if anything happen210 Leerde Bast in 1957 kennen vanwege het boek dat hij over James Dean schreef: zie
Memoires 1953-1957 en Memoires 1957-1959.
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211 The New York Herald Tribune, 22 januari 1976.
212 Of woorden van die strekking.
213 The New York Herald Tribune, Murrey Marder en Peter Osnos, 22 januari 1976.
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ed, if anyone was killed, because of CIA planning.” Ze gaan nog
een stap verder: „No foreign leaders were killed as a result of
assassination plots, initiated by officials of the United States.”
Opnieuw wordt in herinnering gebracht dat de CIA met Howard Hughes en Robert Maheu samenspande om een beledigende film over president Sukarno te vervaardigen, waarin
werd beweerd dat hij een seksuele relatie zou hebben gehad
met een vrouw in Moskou. De film zou zijn gebaseerd op de
berichten dat Bung Karno in 1956 tijdens zijn bezoek aan
Moskou door de KGB was gefilmd, toen hij seks bedreef met
een Russische tolk in het Government guesthouse, waar hij logeerde. De bedoeling van de CIA zou zijn geweest, aldus meldden George Lardner en Laurence Stern211, om Bung Karno’s
woede over de sovjets op te wekken. Maar de idioten kenden
Sukarno niet. De president reageerde immers met: „Geef me
twaalf kopieën, ik wil ze mijn vrienden toezenden.”212 Een dergelijke stunt vond Bung Karno juist hoogste amusant.
Henry Kissinger is in Moskou en probeert de sovjets te chanteren door te zeggen dat als zij zich maar uit Angola, waar zij
steun geven aan de opstandelingen, zouden terug trekken,
Washington bereid zou zijn een sovjet-US-pact over atoomwapens sneller tot stand te laten komen. Tijdens een ontmoeting
in het Kremlin liet Kissinger weer eens zien wat een proleet hij
is. De delegaties zouden met elkaar gaan spreken en werden bij
de ingang van de conferentiezaal nog even door journalisten
ondervraagd. Ze vroegen aan Leonid Brezhnev of er over Angola zou worden gesproken. „I have no questions about Angola,
it is not my country,” aldus Brezhnev. „It will certainly be discussed,” interrumpeerde Kissinger naast Brezhnev staande.
„The agenda,” aldus minister Gromyko, „is always adopted by
mutual agreement.”
„Then I will discuss it,” aldus Kissinger.
„You will discuss it with Sonnenfeldt,” schimpte Brezhnev,
verwijzend naar State Department adviseur Helmut Sonnenfeldt.
„That will in-sure complete agreement. I have never seen Kissinger having a disagreement with Sonnenfeldt,” aldus Brezhnev.213 Ik blijf Kissinger een ramp vinden, maar dat is niemand
met me eens.
Een ambtenaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, CarlErik Smedslund, kwam om 09.20 uur de ontbijtzaal binnen. We
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vertrokken naar het presidentiële paleis. Het was koud maar zonnig, schitterend weer. Twee soldaten stonden op wacht.
Vervolgens ontmoette ik professor Kauko Sipponen. „Aurelio
Peccei told me, here is a man to be helped, so I decided to help
you.” Hij is secretaris-generaal, toegevoegd aan de president
van de Republiek. We bespraken het komende gesprek. Ik gaf
aan dat mijn vragen er op waren gericht hoe het Westen het
vertrouwen van de Sovjet-Unie zou kunnen winnen, zoals het
ook Finland is gelukt een belangrijke mate van trust te scheppen tussen beide landen. Sipponen vond dit een uitstekende
benadering. Hij dacht dat president Kekkonen zeker anekdoten over zijn betrekkingen met Nikita Khrushchev zou vertellen, want hij had blijkbaar een uitstekende verhouding met
hem gehad. Sipponen vertelde dat een Finse professor, die naar
Tartu moest,214 via Leningrad en soms via Moskou diende te
reizen. „You never know to whom you have to address yourself in this colossal, invisible Soviet bureaucracy,” aldus de assistent van de Finse president. Het gesprek met zijn staatshoofd
zal in diens villa plaats hebben. Ik zei een foto van de ontmoeting te willen gebruiken voor de omslag van mijn EUROPAboek.215
Lunchte met Johannes Paasonen, professor in de wiskunde,
met alpino pet op en gerafelde schooltas. Hij verzekerde dat indien Finland haar neutrale positie zou opgeven er gedonder
met Moskou zou komen. Wanneer Zweden hetzelfde zou
doen zou de balans uit het Oostzeegebied verdwenen zijn en
zouden er spanningen met de USSR komen. „Zolang Noorwegen in de NAVO zit, zal dit onbehagen in Moskou veroorzaken.
Maar zolang Finland als buffer dient, is het acceptabel.” Professor Paasonen, zelf in de dertig, zei geen vrees voor de sovjets te
koesteren. Zestig procent van de Finnen deed dit evenmin, inbegrepen de Finse studenten. Ze zien in de USSR geen gevaar.
Van de 200 Finse parlementsleden waren er 40 die communist
waren of de communisten steunden. De laatste keer dat er een
soort incident tussen Moskou en Helsinki was geweest, was in
1962, toen president Kekkonen in Amerika op reis was en urgent naar huis werd geroepen, omdat Moskou eiste met hem
te spreken over Duits revanchisme. Paasonen: „Finnen zijn geleidelijk teleurgesteld geraakt in Amerika. Misschien beschouwt de helft van ons publiek de VS nog als een ideaal, maar
de moord op JFK, de toestanden in de Amerikaanse getto’s en
214 Ik weet niet of de naam juist is: het moet een plaats even over de grens van Finland
zijn geweest.
215 Zoals ook is gebeurd.
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23 januari 1976

Droomde vrij uitgebreid over Henk Hofland. Waarom nu?
Commentator William Buckley, mijn klasgenoot op Yale in
1950, schrijft vanmorgen dat de CIA in een kwade reuk is komen te staan, onder meer omdat zij van plan was onder meer
Patrice Lumumba – een operatie die is gelukt – en Fidel Castro
– een operatie die mislukte – te liquideren. „Concerning Lumumba,” aldus Buckley, „I cannot conceive of the reasoning
behind the recommendation, and therefore tend to join the
171

Amsterdam

de oorlog in Vietnam hebben ons niet voor de VS ingenomen.
Misschien realiseerden we ons dat onbeteugeld kapitalisme niet
de enige oplossing was. We hebben nota genomen van de
spectaculaire groei in de USSR. De verbeterde levensomstandigheden voor arbeiders, de vooruitgang in onderwijs, medische
verzorging, de successen in de ruimtevaart, er is veel bereikt in
ons buurland. Misschien dragen ze nog geen gekleurd ondergoed, maar ze geven hun arbeiders wel vakanties aan de Zwarte Zee.” Hij wees er op dat ook de Finse vakbonden hun houding tegenover de Sovjet-Unie hadden gewijzigd. Een van de
belangrijkste Finse studentenorganisaties is communistisch. Hij
vond de internationale pers veel te negatief ten aanzien van
Moskou, wat min of meer ook mijn mening is en wat ik in
mijn boekje heb willen onderbouwen en vastleggen.
Om 14.00 uur ontmoette ik een functionaris van Buitenlandse
Zaken, Holger Rotkirch, verbonden aan het legal department.
Hij hield zich bezig met de Conferentie for the Law of the Sea,
met bijzondere aandacht voor de Baltische Zee. De volgende
stop was op het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waar ik
dr. Ilppo Kangas ontmoette die zich met milieuvraagstukken
bezighield.
Tussen alle bedrijvigheid door had ik in een restaurant een jonge Amerikaan „ontdekt”, Chris Hedlund (24), jeans, sweater,
fluwelen pet en geruite winterjas, die naar het hotel kwam om
samen te dineren. Zijn ouders waren gescheiden en hertrouwden elk tweemaal, hij had drie oudere broers en zusters, hij was
dus de jongste. Zijn grootvader begon een citrusplantage in
Florida. Hij studeerde hier landbouweconomie met het oog op
het familiebedrijf. Hij was in de VS een Fins meisje tegengekomen, dat hij naar Helsinki was nagereisd. Ze wonen samen in
een flat. Als ze weg is pakt hij andere dames. Hij kwam mee
naar mijn kamer. Ik analyseerde hem, welke opmerkingen hij
„opmerkelijk” vond. Bij zijn vertrek deden we onze armen om
elkaar heen en het gebeurde allemaal als vanzelf.
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critics. Concerning Fidel Castro, one would think that certain
points should be meditated.” Hoe werkt het brein van die man?
Om 09.30 ontmoette ik Mr. Aarne Castrén, directeur van de
Centrale Vereniging van Finse Industrieën. Hij had een advies
voor Francisco Paesa: „Tell him, it is difficult to negotiate, but
once the papers are signed, everything runs smooth when
doing business with the USSR.”216
De volgende bespreking was met Mrs. Ulla Helsingius van de
Sectie jeugd van het Ministerie van Onderwijs. Aan haar muur
hing zegge en schrijve één versiering: een houten kop van Lenin. Ook dit gesprek gaf me een indruk van de studentenorganisaties – 70.000 studenten in Finland – en bracht me verder in
contact met een prachtig land, waar we veel te weinig van weten.
Om 13.00 uur ontmoette ik een groep studenten en de secretaris-generaal van de Nationale Unie van Finse Studenten, Jorma Eloranta, de vice-president van de Unie, Kari Hiltunen en
anderen.217
Tegen 14.30 uur namen Carl-Erik Smedslund en ik een taxi
naar Villa Tamminiemi,218 waar president Urho Kekkonen
woont. Een vriendelijke gendarme bij de ingang en een butler
kwam naar buiten toen we voorreden.
Wanneer je het huis binnenkomt, is er een ruime ontvangsthal,
waar meteen een opgezette beer opvalt, die, naar men zei, in
het noorden aan de grens met de Sovjet-Unie was geschoten.
Het was een babybeer en de butler verduidelijkte, dat omdat
de moeder was afgeschoten men de baby ook had moeten doden, want zonder de moeder zou het dier zijn omgekomen.
Pasklare redenering. Ik zou zoiets niet als permanente herinnering bij mijn entree willen neerzetten.
Prompt verscheen een keurige adjudant, in de veertig, met
gouden tressen en een vriendelijke blik. We kozen een plek uit
met gemakkelijke leren stoelen waar we rustig zouden kunnen
praten. Op een vleugel stond een portret van de overleden mevrouw Kekkonen, met links een kaars en rechts een paarse orchidee in een vaasje. Op de tafel bij ons zitje stond een enorme
zilveren sigarettendoos met de kaart van de Sovjet-Unie erop
gegraveerd.
De adjudant vroeg me op een bepaalde plek te gaan staan en aldus de komst van de president af te wachten. De fotograaf wil216 Van alle die dag gevoerde gesprekken zijn vrij uitgebreide notities in mijn dagboek
aanwezig.
217 Jammer genoeg maakte ik geen aantekeningen. Maar er moet een tape recording
zijn.
218 Betekent eiland der eiken.
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Helsinki-Amsterdam
Er is een absolute beauty aan boord van dit FINAIR-toestel: een
blonde steward. Hij heeft een prachtige rug. Ik bracht het blad
van het avondeten zelf terug naar de pantry en gaf hem een
kaartje om me in Amsterdam te bellen: „Then I pick you up
and we go somewhere.”
„I’ll do that,” zei hij met een heerlijke smile.
De Daily Express komt vandaag met een driekolomskop over
een botsing tussen Mrs. Margaret Thatcher en het Kremlin. Zij
verklaarde: „The Russians are bent on world dominance. They
put guns before butter, while we put just about everything before guns.” Een andere Tory M.P., Julian Amery, had iets dergelijks gezegd: „A Soviet noose is already around our necks.”
Tegen de achtergrond van de in 1975 in Helsinki getekende
219 Mijn EUROPA-boek opent ermee.
220 Uhro Kekkonen, URHO KEKKONEN: A Statesman for Peace, Otava Publishing, Helsinki,
1975.
221 Zie bijlage 28.
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de het zo. Daarop kwam de heer Kekkonen binnen. Zijn hoofd
was als een biljartbal, met vriendelijke, levendige ogen achter
brillenglazen. Hij was minder groot dan ik me hem had voorgesteld. Zijn gezicht had een bepaalde kleur die je deed afvragen of hij te hoge bloeddruk zou hebben. Hij droeg een donkerbruin kostuum. Ik begon met Volume II van de Club van
Rome-gesprekken in de editie van Putnam uit New York aan
te bieden.
Het gesprek verliep uitstekend.219 Carl-Erik zei later dat ik twee
vrij ernstige gaffes had begaan, ten eerste door president Sukarno in het gesprek te noemen en als tweede faux pas om over
Finlandisatie te spreken. Ik voerde juist aan dat non-alignement,
waar Sukarno het initiatief toe had genomen, parallel liep (volgens mij) aan de politiek van Finland om een zekere neutraliteit
te bewaren in de noordelijke hoek van Europa. Trouwens, je
kunt haast niet om Finlandization heen, wanneer je het staatshoofd van Finland ontmoet. Hij gaf me een exemplaar van zijn
boek URHO KEKKONEN: A Statesman for Peace 220 en schreef er
een opdracht in, vermoedelijk in het Fins.221
Carl-Erik was een voortreffelijke tolk. Hij bracht me naar het
vliegveld waar we koffie met ice-cream bestelden. Hij zei dat hij
een verwoed tennisspeler was en dat hij mij had geobserveerd
tijdens mijn bezoek aan Helsinki. „You are a man who uses all
four corners of the tennis court,” zei hij. „But with all this traveling and switching, do you still know who you are?”
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Verklaring voor Europese Samenwerking en Veiligheid, waren
deze standpunten voor het Kremlin een vorm van ketterij.
Ambassadeur Nikolai Lunkov heeft dan ook namens de sovjets
een ongewoon scherp protest ingediend.222
Wat me weer opvalt is, dat na een uitgebreide reportage van
Rudi van Meurs in Vrij Nederland over de BVD, hij sprak zelfs
van een „Gestapo-achtig apparaat”,223 De Telegraaf prompt verscheen met een verhaal over tienmaal zoveel KGB-agenten in
Nederland als spionnen voor de CIA. Ervan afgezien dat ik betwijfel of ons lieve vaderland belangrijk genoeg geacht wordt
in Moskou voor een dergelijke inzet van personeel, houdt me
de vraag bezig waarom juist altijd weer De Telegraaf het veilige
kanaal is waarlangs de inlichtingendiensten en andere onruststokers vanuit het staatsapparaat hun gal kunnen spuien, of op
die manier hun wraaknemingen lanceren tegen personen die
hen niet welgevallig zijn of naar hun mening niet aan de leiband lopen.
Iedere keer wanneer het „steward-prijspaard” langskomt, krijg
ik een smile uit duizenden.
De Daily Express publiceert een hoofdartikel tegen ambassadeur Lunkov: TELL HIM TO GO. „The Russian ambassador
thinks that Britain is Finland,” wat buitengewoon unfair is tegenover de Finnen. „In Britain, we can still speak our minds”,
wat zeker waar is, inbegrepen het ventileren van de meest onbedaarlijke onzin. En dan voegt het blad er een citaat van Lewis
Carroll aan toe: „Everything’s got a moral, if you can only find
it.”
In Hamburg zijn de ministers van Defensie van de NAVO met
hun nucleaire planningsgroep twee dagen bijeen geweest. Zij
zijn tot de conclusie gekomen dat het Westen op het gebied
van nucleaire bewapening nog steeds de baas is. Secretaris-generaal Joseph Luns zei van mening te zijn dat de Sovjet-Unie
op dit moment geen plan heeft voor een militair offensief tegen
West-Europa „maar de bedoelingen van het Kremlin kunnen
zich snel wijzigen.” Dit zou bijvoorbeeld in reactie op politieke instabiliteit in Portugal of door verder oprukken van Italiaanse communisten kunnen gebeuren. Alleen gelijke militaire
kracht tussen beide blokken kan de vrede handhaven. Dáár kan
Luns wel eens gelijk in hebben.

222 Wanneer 10 jaar later Thatcher premier is en Mikhail Gorbachev ontvangt: „Here is
a man I can do business with,” zou men haar eerdere positie in acht moeten nemen.
223 In 1978 publiceerde Van Meurs: De B.V.D., Van Gennep, Amsterdam, 212 pagina’s.
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24 januari 1976

25 januari 1976

Droomde dat ik op mijn slaapkamer op De Horst226 met broer
Theo sprak en huilde omdat ik dacht dat mam in Zuid-Afrika
zou gaan wonen.227 Neem dikwijls een dagboek mee naar bed
om over vroeger te lezen en „de stem” van mam te horen. Gisteren kwam ik bij het herlezen vrienden van het Baarns Lyceum tegen, zoals Emile Römer en Wicher de Marees van
Swinderen. Wat het effect ervan is weet ik eigenlijk niet, behalve dat het me intriest maakt.
Tage was lief gisteren. Ik zie hem nu met andere ogen dan in
Moskou. De openheid waarmee hij spreekt, althans met mij, is
zeer zeldzaam. Er is echter een kant aan zijn leven, die misschien dermate doordacht is dat het naar berekening zweemt.
Dineerden in het Americain. Aan tafel gingen wij twee uur in
elkaar op.
224
225
226
227

Heb de brief niet op de juiste datum bewaard.
Regisseur bij de NOS-televisie.
Mijn ouderlijk huis te Bosch en Duin.
Van 1950 tot 1960 woonden mijn ouders bij mijn broers in Kaapstad.
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Heb me verslapen en ben snel, over gladde wegen, naar Bilthoven gereden om Keke te halen, die buiten liep te blaffen. Had
vergeten Caspers azalea in water te zetten en de plant ziet er erg
zielig uit.
De heer Steenberghe van DAF zendt me een soort afscheidsbrief
bedoeld om met gesloten beurzen uit elkaar te gaan.224
President Kekkonen had gisteren een aantal antwoorden op
blocnotevellen voorbereid. Maar nadat we opgewarmd waren,
keek hij er niet meer naar. Ik denk altijd aan de uitspraak van
mijn Nijenrode-vriendje Kees van Langeraad,225 die zei dat een
behoorlijk interview neerkwam op het houden van een lucifer
onder de derrière van de geïnterviewde om hem werkelijk tot
leven te brengen.
Iemand belde op voor Peter en zei dat de foto’s die van hem in
Nieuwe Revu zijn verschenen „super” waren. Ook dat is gelukt.
Tage Domela Nieuwenhuis belde in de late middag. Ik ging
hem op CS halen. Hij zag eruit om op af te knappen: verkeerde
broek, paraplu en witte regenjas. Maar bij hem draait alles om
wat hij van zichzelf vindt. Hij was bij zijn grootouders geweest.
Hij was slecht gehumeurd, want hij had in Leiden geen rustige
plek kunnen vinden om zijn studie te hervatten. We spraken
over een aantal aspecten in zijn persoonlijk leven, ook Theresa,
die aan een project in de Achterhoek bezig is.
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Om 09.30 belde Volodja Molchanov. Ambassadeur Romanov
had hem gevraagd vijf dagen langer in Nederland te blijven.
Dit verraste me zeer. Ik haalde hem om 10.30 uur bij de sovjethandelsmissie aan de Veluwelaan 22 af. We zijn naar Amerbos
gereden en hebben tot 13.30 uur het manuscript van mijn
USSR-boekje opnieuw bekeken. Hij had ongeveer dezelfde
kanttekeningen als Vladimir Opalev, maar verbond deze niet
aan wel of niet een visum voor Moskou krijgen. Romanov liet
alles verder aan Volodja over, want omstreeks deze tijd moet
hij zijn jaarverslag voor Moskou schrijven. De enige reden dat
ik niet eerder naar Moskou had kunnen reizen was dat alles
werd gemobiliseerd voor het 25ste Partijcongres. Geklets dus.
Hij vond de KGB-passage zeer buiten de sfeer van mijn boekje
vallen. Wat misschien wel waar is. Ik ben bereid dit te veranderen. Hij hoopte ook zeer dat ik de Vishinsky-passage zou
schrappen.228 Daar kwam hij enkele malen op terug. Hij vond
trouwens dat ik mijn boekje met Galina Ulanova zou moeten
beginnen en met het jongetje van de kunstschool eindigen. Dat
slaat nergens op. Alles verliep verder prettig. Hij speelde wat op
de vleugel en vroeg: „Kom je weer in de lente?” Romanov
had hem mijn brief van 14 januari laten lezen „en dat was werkelijk onbeleefd, Willem, hij is tenslotte excellentie.” Ik
schreef een briefje aan de ambassadeur dat Volodja hem zou geven. Hij vond echter dat ook dit briefje niet gepast was, omdat
er te veel uit bleek dat Molchanov mij had gekapitteld. Er werd
een ander epistel opgesteld.
Keke ligt zo heerlijk te slapen en te snurken. Heb hem een kippetje gevoerd.
26 januari 1976

De Nieuwe Revu publiceerde een foto van Peter (bloot) over
twee pagina’s SUPERMAN UIT HET LABORATORIUM, waarmee
zijn aanstaande optreden in de Rocky Horror Show wordt aangekondigd. De foto is van de beroemde Roy Blakey en werd in
New York genomen.
Die vreselijke revanchiste Renate Rubinstein zanikt nog verder in Vrij Nederland 229 over de affaire van Wim Wertheim en
zijn studente Loes Schenk en haar proefschrift over de vuilnisopruimers in India. Ook rector magnificus De Froe krijgt weer
eens een veeg uit de pan. Ik begrijp uitstekend dat die juffrouw
zekere problemen en hang-ups heeft, maar omdat zij „in” is bij
Joop van Tijn en andere VN-konkelaars, is het toch niet nodig
228 Kan me niet herinneren waar dit over ging.
229 Vrij Nederland, 24 januari 1976.
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230 We hielden er in ons optimisme geen rekening mee dat de hele pers het boek haast
georganiseerd afkraakte
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dat de pagina’s van dit weekblad jaar in jaar uit voor het uitleven van haar screwed-up brein beschikbaar moeten worden gesteld? VITA ACADEMIA noemt mevrouw Rubinstein haar gebazel ook nog. Geen hond in dit land is met haar eenzijdige
gebazel gediend.
Sauna in Thermos gepikt; de speeltuin der transpirerende lichamen.
Tage zei in mijn werkkamer: „Ik voel me hier thuis. Hier
wordt geleefd. Dat gevoel krijg ik bij ons thuis niet.” We spraken over zijn moeder, die twee jaar jonger is dan ik. Ik had een
zoon als Tage kunnen „hebben”.
Is A.V.F. van der Gouw overleden? Ik heb hem indertijd eens
ontmoet in Den Haag. Een man met onduidelijke antecedenten. Wim Klinkenberg heeft zich meer in hem verdiept. Hij was
er van overtuigd dat Reindert Zwolsman, de vriend van Paul
Rijkens, de heer Werner Verrips had laten vermoorden.
Zwolsman was een vriend van de zware jongen, Kas de Graaf,
een amice van prins Bernhard. Mijn eerste uitgever P.R. van
Amelrooij te Utrecht, vertelde me dat Kas de Graaf had gedreigd hem te zullen vermoorden. Ik heb Ton van Dijk van de
Nieuwe Revu over de zaak opgebeld.
Lieve brief van Peter uit Eagan, Minnesota. „Dacht nog vrij
frequent eraan hoe lief je was tijdens ons Parijse tripje. Het kan
inderdaad, daar heb ik nooit aan getwijfeld, dat we samen intens kunnen genieten van dezelfde dingen.” Hij vervolgt met
Frederick Ress een betere relatie te hebben dan ooit tevoren.
„Het is zo totaal anders dan hoe jij en ik zijn, niet te vergelijken, maar allebei onmisbaar. Ik hoop dat je dit begrijpt.” Helaas begrijp ik het exact, maar al te goed. Hij eindigt met „Omhels je heel lief” en als post scriptum: „Vandaag, 14 januari, was
mijn vaders verjaardag.” Van deze laatste opmerking was ik
diep onder de indruk.
Om 17.00 uur verscheen op Amerbos Aize de Visser van
Bosch & Keuning uit Baarn. Hij is nu voorzitter van de Koninklijke Bond van Uitgevers. Hij vroeg om rode wijn. „Je
Rusland-boek is een goed boek geworden. We zullen het uitgeven.” De eerste 5.000 exemplaren leveren me 10 procent
royalty’s op, daarna 12,5 procent.230 De eerste druk zal uit
4.000 exemplaren bestaan. Hij had wat kleine opmerkingen,
die ik allemaal prima vond.
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27 januari 1976

De vakbond NVJ heeft een eclatant succes geboekt bij de TROS.
Ze belden eerst op met de vraag waarop ik mijn claim baseerde, waarop de heer J.J. Terpstra231 gewoon antwoordde: „Betalen jullie of niet?”
„Ik heb geen mandaat,” aldus de persoon die opbelde.
„Zie dan maar dat je dit krijgt,” zei Terpstra. Een dag later, na
een TROS directievergadering, werd de NVJ weer opgebeld,
met de mededeling dat ze de kwestie in der minne wilden
schikken. Wibo van de Linde zou contact met me opnemen.
Men scheen zelfs te overwegen alsnog tot samenwerking te
willen komen. Er waren echter mensen bij de TROS die het
standpunt huldigden „Oltmans in huis, ruzie in huis”. Geen
wonder als je permanent met schooiers hebt te maken, die alleen hun verplichtingen nakomen via advocaten of de vakbond. Dàt is Hilversum.
Bij thuiskomst, na de sauna, lachte een brief van Casper Bake
me in de gang toe. De toestand in Ovambo, Zuidwest-Afrika,
is inmiddels verslechterd. „De Zuid-Afrikaanse troepen die
Rwanda hebben willen veroveren, hebben vreselijk op hun
gezicht gekregen van de Cubanen. Ze zijn in totale chaos teruggeslagen.” In zijn eigen kamp zijn nu 11 Zuid-Afrikaanse
soldaten als extra bewaking. Zijn ezeltje was weer bij hem terug, nog altijd aan de fles. Zijn tuin een puinhoop. „Je kunt
niets aan die kaffers overlaten.” Zijn kippen op één na dood:
„door een slang doodgebeten”. Geloof er niets van. Lieve
brief.
Uit Newsweek 232 is op te maken dat dr. Carlos Rafael Rodriguez233 „the new man in Havana” zou zijn om in de gaten te
houden. Er gaat niets boven welingelichte journalisten. Carlos
Rafael zou de volledige steun en het volledige vertrouwen van
Fidel hebben. Oude koek.
Eigenlijk is er niet met goed fatsoen naar een televisiegesprek
tussen Henk van der Meijden en Roel van Duin te kijken of
luisteren.
28 januari 1976

De werkloosheid onder de jeugd steeg in 1975 met maar liefst
64 procent, tot 60.000. Dat is rampzalig, en ondenkbaar in de
vermaledijde Sovjet-Unie.
231 Zie brief van 15 januari 1976, bijlage 29.
232 Newsweek, 2 februari 1976.
233 In 1960 en 1961 ontmoette ik Carlos Rafael al in Havana en wist vanaf dat moment
dat hij een leidende rol zou gaan spelen.
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29 januari 1976

Keke ligt zo lief in mijn stoel.
Peter is terug uit Amerika. Hij moet Derek Goldby, de regisseur van The Rocky Horror Show, ontmoeten. Hij komt morgen.
Dewi Sukarno belde dat zij nu een column schrijft over het society leven in Parijs, voornamelijk bestemd voor Duitsland en
Japan, à raison de 5.000 francs per week. „Let me see how good
a businessman you are,” zei ze. Of ik haar verhaal in Holland
kon plaatsen. Vrees het ergste. Over Francisco Paesa, eens haar
verloofde, zei ze nu: „He is a crook. You should not have written that nasty letter last year.”
„But he showed me insurance papers leaving you and Karina 3
million in case of an accident.”
„That is bullshit: he never signed it. I have nothing.”
234 De Haagse Post, 31 januari 1976.
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Ontmoette Loet Kilian in het Hilton op Schiphol. Had het hart
niet om over geldzaken te spreken. Hij had van Schreiner een
boek met alle luchtvaartmaatschappijen ter wereld opgehaald
en vooral bedrijven in Azië en Afrika afgeroomd om te zien of
er een opening was. Hij wilde de USA zelf, waar hij zijn brevet
tenslotte haalde, er niet aan wagen. Te veel concurrentie. Zal
proberen Flyers Weekly ergens te vinden, waar ook advertenties
in staan. H. Teengs Gerritsen heeft via advocaat A.G. Maris een
klacht ingediend tegen de Nieuwe Revu wegens smaad, subsidiair belediging, vanwege de mededelingen die het blad van de
heer Ernest Hauser heeft gepubliceerd. Hij had over een „Hollandse maffia” gesproken waar Teengs Gerritsen deel van zou
uitmaken.
Karel van het Reve probeert met een omslagverhaal in de
Haagse Post middels een gesprek met J.M.A. Biesheuvel van het
image van sovjetdissidentenspecialist af te komen.234 In de titel
zegt Maarten Biesheuvel: „Bij mij is het schrijven pas ná het
gek zijn begonnen.”
Wat het duidelijkste wordt in dit zogenaamde gesprek van zeven pagina’s, is dat de interviewer, de heer Van het Reve – die
dus niet weet wat interviewen is – ongeveer even veel spreekt
als de geïnterviewde en soms zelfs meer. Het zal aan mij liggen,
maar ik ben er geen jota wijzer van geworden.
De Raad van Bestuur van de Shell verschijnt op televisie. Mijn
conclusie, als je de heren zo ziet zitten, is dat het duidelijk is,
dat zij zich door Max van der Stoel een oor lieten aannaaien
vanwege het sovjetvoorstel oliewinning in de USSR te gaan uitvoeren.
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Ik hoor zelf trouwens ook niets meer over zijn affaires in Moskou. Indien hij ermee door is gegaan komt hij zijn verplichtingen ook tegenover mij niet na. Het vreemde is dat de sovjets –
inbegrepen dr. Jermen Gvishiani – ook niet meer aan Paesa refereren, dus de hemel mag weten wat hij heeft uitgespookt.
Broer Theo schrijft uit Kaapstad, dat broer Hendrik zijn Elnabedrijf aan de Kaap van de hand heeft gedaan en over een periode van vijf jaar zal worden uitbetaald. Hij is, met de erfenis
van mam mee, miljonair. Theo schrijft op papier van zijn eigen
opgerichte firma Perles South Africa (PTY) Ltd.
30 januari 1976

Peter arriveerde in allerbeste stemming. Met Frederick Ress is
veel opgelost. Ze zijn dichter tot elkaar gekomen. Hij komt
spoedig weer een maandje naar Nederland. Hij moest naar een
formele auditie voor zijn show en zou een liedje uit Summer
Time zingen.
1 februari 1976

Bij het wakker worden keek ik naar Peters hoofd, op het kussen naast me. Ik moet er nog maar van genieten zolang hij op
Amerbos is.
Vanmorgen sprak ik een half uur met tante Jetty in Wassenaar.
Zij was na de dood van mam een paar maal in een ziekenhuis
geweest; ze wilde niet weer een botsing met mij hebben: „Jij
bent zo onberekenbaar,” zei ze ook nog. Mam had een nierziekte en wilde per se niet naar een dokter, „maar als mensen
aan de nieren lijden tast het de hersenen aan,” zei tante. Het
was eerder andersom, maar ik liet het maar zitten. Zij apprecieerde zeer dat ik de zorg voor Keke, die vijftien jaar wordt,
op me had genomen. Ik vertelde over mijn Rusland-reis. Zij
herinnerde zich de tijd voor de revolutie toen zij in Petrograd
aan het conservatorium studeerde. Ik moedigde haar aan een
reis te maken. Schreef haar een briefje om te proberen onze financiële controverse vriendschappelijk te regelen.
Richard Thieuliette en Kees Broos waren voor dinner op
Amerbos. Later ging ik met Peter naar East of Eden met James
Dean. Peter kreeg tranen in zijn ogen toen aan het einde de vader en zoon zich op aanvaardbare wijze verzoenden. Ik begreep dit maar al te goed, omdat zich iets dergelijks in zijn leven had afgespeeld.
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2 februari 1976

3 februari 1976

Ontmoette Peter Flik van de VPRO die een voorstel deed, dat
ik voor radio een week lang mijn dagboek zou inspreken. „We
hebben het een keer eerder gedaan, met Simon Carmiggelt”
zei hij. Ik weet het nog niet.
Ton van Dijk zei belangstelling te hebben voor een wekelijkse
pagina, met een gesprek, zoals Newsweek ook steeds publiceert.
„Je weet, onze prijs is 50 gulden per pagina.” Dat was absurd.
Hij was zeer geïnteresseerd in meer informatie over prins
Bernhard en mogelijk over diens tweede gezin in Parijs.
Georges Simenon schreef Letter to my Mother.235 „It has been
close to three years and a half since you died, at the age of 91,
and perhaps it is only now that I am beginning to understand
you”, aldus begon hij deze brief op 19 april 1974. Ik wil dat
boekje lezen. Hoe dikwijls maakte ik niet soortgelijke opmerkingen in dit dagboek na de dood van mam.
William Kunstler, de bekende advocaat, heeft gezegd niet ondersteboven te zijn van de moorden op JFK en diens broer „because in many ways two of the most dangerous men in the
country were eliminated (…). Although I couldn’t pull the
trigger myself, I don’t disagree with murder sometimes (…).”
In de VS is toch het hek van de dam, zelfs onder advocaten.
4 februari 1976

Newsweek heeft een omslagverhaal WHY THINGS DON’T WORK
236
Er wordt op gewezen dat de USSR de afgelopen
paar jaar miljarden heeft besteed aan Westerse technologie.

IN RUSSIA.

235 George Simenon, Letter to my Mother, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1976,
pp. 91.
236 Newsweek, 9 februari 1976.
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Peter ontmoette zijn mede-acteurs. Ze zaten allemaal naar me
te kijken met gezichten van „dat is nu Rocky.”
In Thermos liep ik tegen mijn steward van FINAIR aan, Rod. In
zijn nakie is hij nog mooier. Ik omhelsde hem, zoende hem en
bevoelde hem. Peter was ook bij ons. Hij vroeg of Peter een
van een tweeling was. Ik zei: „Nee, dat ben ik.” Rod: „Welke
dag?” Ik antwoordde: „Tien juni.” „So am I,” reageerde hij,
wat aanleiding werd elkaar opnieuw te zoenen. We waren nota
bene op dezelfde dag op de wereld gezet. Hij zei bovendien dat
het de eerste keer was, dat hij tijdens een vlucht van een passagier diens kaartje en telefoonnummer had gekregen. Ik zei:
„Rod, I knew I had to do it.”
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„But there are already clear signs that Western technology is
not taking root in Russian soil, at least not so far as the mass of
factories, farms and homes is concerned.” Professor Erik Hoffmann van het Russian Institute aan Columbia University meent
dat „there are cultural aspects to technology. If you reject those
you may lose the benifits of the technology in the bargain.” De
sovjets importeren alles onder de zon om er bovenop te komen. Wat ze niet kunnen importeren is het milieu en de minds
waarvoor die technologie werd ontworpen. Daarbij komt dat
het hanteren van de ingevoerde „wijsheid” moet worden ingepast in de meest afzichtelijke bureaucratie ter wereld, welke
bovendien lijdt aan overcentralisatie.
Newsweek wijst vervolgens op het State Committee for Science
and Technology waaraan dr. Jermen Gvishiani is verbonden.
Het blad onderstreept dat zolang productiviteit geen prioriteit
krijgt boven politieke en sociale overwegingen, het sukkelen
zal blijven. De politici blijven de touwtjes in handen houden en
onderwerpen technici en specialisten aan hun gezag. „There is
no technical or manegerial revolution here,” verklaarde dr.
Gvishiani tegenover het Amerikaanse weekblad dat het artikel
illustreert met een foto van Gvishiani, die een Amerikaanse zakenman ontvangt.
Peter ziet Amerika als enige uitweg. Hij wil naar Frederick Ress
gaan, enerzijds om te studeren en anderzijds om te werken. Hij
wil ook leren autorijden om daar onafhankelijker te zijn. Ik heb
me weer veel te weinig op zijn plannen geconcentreerd en hoe
die haalbaar zouden zijn, ook wat de papierwinkel betreft, die
vertrek naar Amerika met zich mee zal brengen.
Ontmoeting met ambassadeur Aleksandr Romanov. Hij ontving me koeltjes en zei: „Good morning Mr Oltmans”, in plaats
van het gebruikelijk geworden „Willem”. Ik verontschuldigde
me voor het feit dat ik misschien een wat bruuske brief had geschreven en zei dat ik veel respect voor hem had en dat ik hem
meer als vriend dan als ambassadeur zag. „Yes,” zei hij, „your
letter was not very nice.” Het was het oude liedje waar broer
Theo me altijd voor waarschuwde, namelijk dat het beter was
zaken op papier te zetten, die je verder helemaal niet meende
en desnoods via leugens en omwegen hetzelfde doel na te streven: Sorry, not for me.
„You are not a journalist, but a writer,” zei hij. Het leek hem
zeer onverstandig om in mijn boekje te vermelden dat ambassadeur Huydecoper in Moskou naar zijn lamp aan het plafond
had gewezen om te waarschuwen dat er zich overal afluisterapparatuur bevond. „This is not wise, it is better never to write
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237 Zou nooit naar Praag worden uitgenodigd, zoals toegezegd.
238 Kissinger zou inderdaad aftreden en nooit meer een officiële positie bekleden.
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about ambassadors,” waar hij kennelijk ook zichzelf bij insloot.
„If you would write anti-Soviet things, not only the USSR, but
all socialist countries would close their doors to you. It is as
simple as that.” Ik vroeg me toch al af of het voortdurende uitstel van een bezoek aan Praag wellicht nu al te maken had met
mijn problemen met de sovjets over mijn USSR-boekje.237 Belde vamorgen trouwens voor de zoveelste maal naar de Roemeense ambassade, omdat ik nog altijd geen uitsluitsel heb over
een interview met Mircea Malitza, de Roemeen in de Club
van Rome. Ik zette ze onder druk. „Remember, you are talking to an embassy”, zei de man. „May be, but I came to you
six months ago and you still did nothing,” was mijn weerwoord.
Rom zei dat hij de minister voor Wetenschapsbeleid had benaderd, die onmiddellijk een uitnodiging om te komen lunchen
had aanvaard, maar uiteindelijk drie uren voor de ontmoeting
abrupt had afgezegd. Ik had die ontmoeting aangeraden in verband met de komst van dr. Gvishiani naar Den Haag en de Nederlandse toetreding tot het IIASA Instituut in Wenen. „The
food for him was almost cooked,” zei Romanov. Hij had
driemaal teruggebeld om een nieuwe ontmoeting met de minister te regelen, maar er was geen reactie meer gekomen. „I
never call more than three times,” wat me al rijkelijk veel leek
voor een sovjetambassadeur. Het zijn toch absolute klootzakken hier. Ik zal proberen iets via Frits Böttcher te regelen.
Ik vroeg de ambassadeur wat zijn reactie op Henry Kissingers
bezoek aan Moskou was, die geprobeerd had de ontwapening
met Angola te verbinden. „We quickly told him, do not mix
mercury and water. But, of course, Henry Kissinger approved
CIA funds for Angola, personally, so he is now in trouble with
the CIA. He simply made those statements to get the publicity.
The trouble with Kissinger is, he is a clever man. But, sometimes, clever people are becoming too clever for themselves.
But I also think, he is very much in decline in Washington.238
Patrick Moynihan is already out as ambassador to the UN. A
real stupid man. One of these days, Kissinger will be gone.” Ik
zei hem dat ik hoopte dat Elliot Richardson aan de top zou komen en gaf hem informatie over hem. Trouwens geleidelijk
aan kwam de oude vertrouwde sfeer tussen ons terug. Toen ik
Konrad Adenauer citeerde, die eens had gezegd dat het jammer
was dat de lieve heer de intelligentie van mensen beperkingen
had opgelegd, zonder diens stupiditeit eveneens aan banden te
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leggen, antwoordde Romanov: „When Noah brought animals
on his boat, he also brought clean ones and dirty ones, intelligent and stupid ones, fifty-fifty.” Zijn annekdote eindigde met
de opmerking dat de stupid ones nu eenmaal altijd in de meerderheid waren.
Ook bracht ik naar voren dat Kees van Drongelen van AVRO’s
Jonge mensen op weg naar het concertpodium zeer geïnteresseerd
was in het op televisie brengen van een jonge Rus. De ambassadeur zei dat Stanislav Igolinsky (21) op dit moment in het
land was voor platenopnames en dat hij als solist (piano) zou
optreden met het Concertgebouw onder auspiciën van de
VARA. Hij vond het een uitstekende gedachte dat Igolinsky op
Amerbos een privé-recital zou geven opdat Van Drongelen
hem ook zou kunnen horen en leren kennen in een particuliere omgeving. Hij riep een assistent binnen, Valéry Kushpel, en
gaf opdracht deze zaak te regelen. Belde Van Drongelen in de
studio. Ik ben over dit project bijzonder opgewonden. Wat
zou ik mam graag naar dit recital op Amerbos hebben gebracht!
Belde meteen de heer Munting van Bender om mijn vleugel te
komen stemmen.
Lunchte met oud-Handelsblad-collega Dolf Simons, nu voorlichting Buitenlandse Zaken, en Hans Gualthérie van Weezel,
eveneens BZ, in Nieuwspoort. Dolf: „Je bent vandaag bijzonder op dreef.”
Daarna ontmoette ik opnieuw de heer G.J. van Hattum van
Oost-Europese zaken, die kennelijk promotie had gemaakt en
in een ruimer kantoor huisde. Hij begon te zeuren over de
Oleg Penkovsky-documenten van de naar het Westen overgelopen kolonel, waar immers in stond …. Ik onderbrak hem:
„U weet toch langzamerhand hoe inlichtingendiensten opereren: de CIA runt een radiostation in Hongkong en doet alsof dit
station zich in China bevindt met als enig doel rotzooi te veroorzaken tussen Moskou en Peking!” Van Hattum betekent
tijdverlies. Ambtenaren!
In Moskou werd bekendgemaakt dat de 800ste Cosmosraket
de ruimte was ingeschoten. Het wordt daarboven nog eens een
gedrang van jewelste. Wat moeten ze ermee?
Ik belde Hans Heg, muziekrecensent van de Volkskrant, bovendien een kennis uit Thermos, of hij zaterdag naar Igolinski
kwam luisteren. Het was kennelijk niet interessant en hij zat
„vol” die dag.
Zou om 17.00 uur mijn Finse vriendje, Thomas Kronlef, in
het Esso Motor Hotel ontmoeten, maar hij was er niet. Erg lullig.
184
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Vanmorgen ontmoette ik de heer J. Coté bij de AMRO op het
Rembrandtsplein, die het vermogen van mam schijnt te behe185

Amsterdam

Vanmorgen vroeg belde Volodja Molchanov uit Moskou. Hij
wilde nog de laatste zes pagina’s van mijn boekje hebben. Ik
heb ze niet meer. Ze zijn al bij de zetterij. Hij vertelde dat Nina
Makarova, de vrouw van Ahram Khatchaturian, was overleden. Hoe is dat mogelijk? Ze was in prima conditie. Ik zal de
maestro schrijven. Hij is verloren zonder haar. Wat kan er zijn
gebeurd?
Ik vertelde Volodja, dat Stanislav Igolinsky bij mij een recital
zou geven. „Dat is een hele zuivere jongen,” was zijn karakteristiek Russische reactie.
Peter heeft het contract voor de Rocky Horror Show getekend en
verdient zeer behoorlijk. Hij vroeg me herhaaldelijk of hij een
aanvaardbaar stuk had getekend. Het leek me van wel.
Wibo van de Linde deed erg aardig vanmorgen. „Je bent niet
correct door de TROS behandeld,” zei hij. Dat was bekend.
„Toen Leeman in de stafvergadering hierover hoorde, zei hij
‘nee’, gebaseerd op zijn vooroordelen over jou. Ik heb toen
gezegd dat hij de kwestie zelf maar moest oplossen. Toen zat ik
meteen in de formele sfeer met jou.” Daar begreep ik niets van
maar zo werkt dit blijkbaar in Hilversum. Wibo stelde voor,
mij een honorarium van 2.500 gulden te betalen voor de opnamen met Urho Kekkonen, als schadeloosstelling voor het niet
doorgaan van ons plan. Ik zei: „Geen sprake van. Door jullie
gedraai, zijn voor mij maanden verloren gegaan. Ik wil 5.000
gulden hebben plus een gesprek met Leeman zelf.”
De heer van Hattum van BZ merkte gisteren op: „Zodra u mensen als dr. Gvishiani ontmoet, wordt u onmiddellijk op een zijspoor gezet door de KGB-mensen.” Ik ontkende dit straal: the
proof of the pudding is in the eating. Ik ontmoette dr. Gvishiani in
1971 en schrijf nu een boek met hem, na hem vijf jaar te kennen. Ik vertelde dat ik hem rechtstreeks telexberichten zond en
alles prima verliep. Waar haalt zo’n man op een ministerie zijn
„informatie” vandaan?
Hij merkte verder op: „In Finland zijn ze ook erg anti-Russisch.” Hij heeft nog altijd niet geleerd om anti-sovjet te zeggen. Van Hattum: „Toen ik in 1963 met de auto via Finland
terugreed, werden we in een dorp waar we stopten, vanwege
onze Russische diplomatieke nummerborden uitgescholden.
We werden zelfs met stenen bekogeld.”
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ren. De ACF-aandelen zijn momenteel 55.264 gulden waard.
Mams vermogen in aandelen is 857.313 gulden. Mijn deel plus nog andere stukken - bedraagt op dit moment dus 341.034
gulden. „U maakt zich te veel zorgen, meneer Oltmans, U
bent een vermogend man,” aldus Coté.
Wibo van de Linde vertelde dat hij in 1967 samen met Fred
Romein ongevraagd een opname van prins Claus had gemaakt.
Hij had Fred getraind al filmend achteruit te lopen. Prins Claus
had het tweetal in de gaten en gaf Wibo een klap in zijn gezicht. Die film was eveneens uit het NOS-archief verdwenen.
Het NOS Journaal geeft nu toch aan dat er een gigantische rel
rond prins Bernhard in de maak is. Wat kan die Lockheed-zaak
precies zijn geweest? Wie zitten hier achter? Lockheed had een
JetStar toestel aan een hooggeplaatste Nederlander willen geven voor diens bemoeiingen bij de levering van Star Fighters,
maar in plaats hiervan toucheerde die Nederlander 1,1 miljoen
dollar.
Ik belde met Bibeb in Scheveningen. „Snap je nou, Willem,”
zei ze, „dat iemand als prins Bernhard aan het einde van de rit
er nog op die manier instinkt? En dan gebeurt zoiets ook nog
in zo’n christelijk land.” Ik zei te betwijfelen dat koningin Juliana zou aftreden en de overtuiging te hebben dat het Oranjehuis zou blijven, ondanks de overheersend christelijke waarden
bij de mensen.”
Bibeb: „Freule Wttewaal van Stoetwegen had toch gelijk toen
zij een paar jaar geleden zei dat prins Claus nog eens de redding
van het Oranjehuis zou worden.”
Ik belde Ton Neelissen en stelde voor dat we nu toch eens een
aantal zaken betreffende prins Bernhard, inbegrepen de dame
en het kind in Parijs, zouden moeten natrekken. „Nu zet ik de
kraan open. Doe wat je wilt en wat nodig is. Al moet je voor
Dewi naar Pakistan.”
„Dat gaat geld kosten,” antwoordde ik.
„Okay,” zei Neelissen van Panoramiek van de NOS239, „als je niet
in miljoenen denkt maar in duizenden, ga je gang maar. Naar
de VS is ook goed.” Ik zei dat ik eerst naar Parijs wilde gaan.
Ik telefoneerde Dewi Sukarno, die vroeg of ik haar meteen
wilde spreken vanwege Genève. Zij doelde op Francisco Paesa.
Zij bekende dat zij geen tweede telegram naar Gerald Ford had
gezonden, als beloofd. De vraag is: zal Dewi bereid zijn te vertellen wat zij weet over Bernhards maitresse en diens dochter
in Parijs? Wanneer we dit gegeven in de publiciteit brengen,
239 Neelissen was bij Panoramiek al vervangen door Klaas Jan Hindriks, maar hij bleef in
die tijd NOS-documentaires maken.
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dan is dit hèt moment. Wat zou haar medewerking waard zijn,
of moeten gaan kosten?
Belde Fred van der Spek van de PSP. Hij vond het nieuws over
PB „zeer pikant, en het zou zeer ernstige gevolgen kunnen hebben.” Vroeg meteen hoe het met het Nieuw-Guinea-onderzoek was gesteld. „De commissie voor Buitenlandse Zaken in
het parlement, heeft gestemd over de vraag of wij, als commissie, met de commissie voor de Vaderlandse Geschiedenis zouden moeten gaan praten. Dit voorstel is afgestemd.”
„En nu?” vroeg ik.
„Piet Dankert en ik willen voorstellen dat afzonderlijke Kamerleden in contact treden met de commissie voor de Vaderlandse Geschiedenis.” De democratie faalt ten ene male, wanneer het erom gaat controle op eigen scheve schaatsen uit te
oefenen. Au fond staat de hele volksvertegenwoordiging over
de Papoea-affaire voor aap. Het is onvoorstelbaar wat ze Luns
en consorten onder hun neuzen hebben laten flikken. Democratie blijft op die manier een farce.
Wibo van de Linde zei naar het recital van Stanislav Igolinsky
op Amerbos te zullen komen. „Als ik verhinderd ben om een
of andere reden bel ik je.” Igolinsky is reeds opgetreden in de
Kleine Zaal en kwam volgens S. Bloemgarten in de NRC „als
een zelfstandige artistieke persoonlijkheid” volledig tot zijn
recht bij Chopin. Ben zeer benieuwd.
Henk Hofland lanceerde in de Haagse Post een frontale aanval
op Rudie van Meurs van Vrij Nederland, die activiteiten van de
CIA in Nederland aan de kaak heeft willen stellen. Hofland doet
dit onder de kop: VN EN DE CIA: DE TERUGKEER VAN JOSEPH
240
MCCARTHY.
Hij begint zijn artikel met : „Dankzij bepaalde kanalen kwam
ik in het bezit van een foto.” Welke kanalen zou ik willen vragen? Er staan meer dan 30 bekende journalisten op, die drie dagen in Noordwijk te gast waren op een symposium georganiseerd door de Amerikaanse USIS, een mantelorganisatie van de
CIA. Voorts noemt hij een lange reeks „bekenden” uit de journalistiek, die er op voorkomen. Hij noemt de beschuldigingen
van Rudie van Meurs, gebaseerd op de methode om een dergelijke foto als bewijs aan te voeren voor CIA-activiteiten. Hofland staat er zelf op. Ik weet helaas als een feit, dat hij – als mijn
oudste vriend in de journalistiek, daterend uit Nijenrode-dagen
1946-1948 – er zelf niet voor heeft geschroomd, een door hem
geschreven rapport over mij aan de Amerikaanse ambassade
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(lees CIA) te doen toekomen, zonder mij daar ooit een kopie
van te verschaffen, of mij ten tijde dat dit gebeurde erover in te
lichten. Vreemd dat op een moment dat de VS op zijn kop staan
over de smerige praktijken en moordenaarsactiviteiten van de
CIA, Hofland in de HP uit eigener beweging (?) een lans breekt
voor deze maffia-organisatie.
7 februari 1976

Lockheed baande zich weg op Nederlandse markt

’Hoge Nederlander
omgekocht voor
1,1 miljoen dollar’
241

De ochtendbladen staan bol over de Lockheed-affaire. Terwijl
prins Bernhard als voornaamste verdachte in ieders gedachten
is, wordt er gesproken over „een hooggeplaatste regeringsfunctionaris”. „VLIEGTUIG ALS CADEAU WAS TE VERDACHT”, meldt
het Algemeen Dagblad in levensgrote letters op pagina drie. Dit
heeft de directeur van Lockheed, Carl Kotchian, nota bene
openlijk aan de pers meegedeeld. De luchtmachtstaf noem het
„hoogst onwaarschijnlijk” dat er op hoog niveau steekpenningen werden uitbetaald. Het blad vraagt zich over de hele voorpagina af: WIE STREEK MILJOENEN OP? Ook senator Frank
Church deed een duit in het zakje en zijn commissie onderzoekt momenteel de scheve schaatsen van Lockheed.
Premier Joop den Uyl heeft verklaard, enige maanden geleden,
nadat de eerste berichten over steekpenningen verschenen, een
gesprek met prins Bernhard te hebben gevoerd. De prins liet
toen zelf via de Rijksvoorlichtingsdienst bekendmaken dat alle
geruchten „volstrekte onzin” waren. Den Uyl zag ook geen
aanleiding verder in het Lockheed-potje te roeren. Maar nu
heeft de premier, althans volgens een voorpaginakop in de
Volkskrant, via de ambassade in Washington, de teksten van de
hoorzittingen over Lockheed in de Church Commissie opgevraagd. Mocht uit die stukken blijken dat prins Bernhard, of
welke andere Nederlander ook, laakbaar zou hebben gehan241 Voorpagina dagblad Trouw.
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243 Zie Memoires 1925-1953 over mijn jeugd .

189

Amsterdam

deld, zal de zaak in handen van het openbaar ministerie worden
gegeven. Er zal gebruik worden gemaakt van artikel 226 van
het wetboek van Strafvordering. Dit artikel luidt als volgt: „1)
De leden van het Koninklijk Huis worden niet als getuigen
verhoord, tenzij zij bij Koninklijk Besluit tot het afleggen van
getuigenissen zijn gemachtigd. 2) Ene regeling van vormen
welke bij het verhoor zijn in acht te nemen, wordt bij het Besluit gegeven.” Dit StarFighter-muisje krijgt dus een extra
staartje.
Prins Bernhard zelf hield in Davos bij de sluiting van het zesde
Europese Management Symposium voor 500 topmanagers een
speech „dat een benepen, ongegronde en daardoor onrechtvaardige en schadelijke campagne tegen het vrije ondernemerschap – zoals tegenwoordig in sommige kringen wordt gevoerd wat tot een steriele en vaak vijandelijke polarisatie leidt –
ten sterkste moet worden bestreden.” Hij sprak over het zaken
doen „bij regels van goed gedrag, die de basis zouden moeten
vormen voor hoop en vertrouwen, zodat het stichten van
nieuwe industrieën in de ontwikkelingslanden aangemoedigd
wordt242.” PB als de vos die de passie predikt.
Stanislav Igolinsky, vergezeld van de heer Kushpel, assistent van
de sovjet-ambassadeur, arriveerde een half uur te laat. Wibo liet
niets van zich horen en bleef weg, de André de la Porte’s zegden af, maar andere vrienden, zoals Nettie Feldhaus van Ham,
Just Bendien, Hans Tulleners, Wim Klinkenberg, Ralphie Nijendorff, Suzanne Piët en anderen, waren allemaal aanwezig.
Het leek alsof de jongen het een vervelende, door de ambassadeur opgedragen plichtpleging vond. Hij had er kennelijk helemaal geen zin in. Hij speelde Mozart en een paar Mazurka’s
van Chopin. Maar Nettie, zelfs pianiste243, kreeg hem aan de
praat over verschillende pianotechnieken en om een of andere
reden leek hij ineens zin te krijgen. Hij speelde Chopins Eerste
Ballade Opus 23 opgedragen aan Monsieur le Baron de Stockhausen. Ik was vooral zeer verbaasd over de manier waarop hij
zijn vingers over de toetsen bewoog. Hij speelde werkelijk opeens prachtig en zeer intens.
Ik sprak met hem. Zijn vader is overleden. Zijn moeder woont
in Leningrad. Hij deelt samen met zijn broer een flat in Moskou. De broer speelt viool. Ik sprak met hem over de brieven
van Chopin, die een aanvullend inzicht op de mens achter de
muziek geven. Ik vertelde hem van Erik Eriksons studie over
Mahatma Gandhi en hoe de psychohistorie een nieuwe vlucht
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neemt. Ik adviseerde hem zijn eigen „radar” te vervolmaken,
opdat hij sneller en effectiever de wonderlijke mensen die op
deze aarde rondlopen, zou leren kennen. Ik zei dat ik hem te
ernstig, te weinig ontspannen vond. „Hij vraagt zich af”, aldus
Kushpel, die voor ons vertaalde, „of hij wel al deze aandacht
verdient.”
Eigenlijk raakte ik pas met hem aan de praat in restaurant Indonesia, tijdens het diner dat ik aldaar aan twaalf van de gasten van
het recital aanbood. Het was Stanislavs eerste rijsttafel. Peter
genoot eveneens van de hele vertoning en belde nog laat uit
Tilburg om dit te benadrukken. Toch denk ik dat Peters hart
momenteel eigenlijk bij Frederick Ress is. Anton IJdo van de
VPRO maakte van het recital op Amerbos een opname voor de
radio.
Vanavond laat belde Ton Neelissen nog. Hij vond een bedrag
van 10.000 dollar voor aanvullende informatie over prins Bernhard uitstekend. Hij belde zelfs later nog een keer en zei: „Het
mag ook wel meer zijn.”
Ik belde de verzorgster van Kartika Sukarno in Parijs en vroeg
haar om Dewi te zeggen dat ik morgen om 14.30 uur rechtstreeks met een taxi van vliegveld Charles de Gaulle naar ze toe
zou komen.
Ton verwachtte eveneens, dat de buitenlandse pers morgen
zou onthullen dat „de hooggeplaatste Nederlander” inderdaad
prins Bernhard was. De PSP schijnt als eerste reeds te hebben
geëist dat prins Bernhard aftreedt als inspecteur-generaal van
het leger. Dit wordt een gigantisch schandaal.
8 februari 1976

Schiphol
Observeerde een marechaussee met drie zegelringen, alle drie
vlak en kaal en ongegraveerd, een armband, een polshorloge,
een broek die idioot zat met een bulkende revolver en ik dacht
aan professor A.N. Leontiev die in Moskou tegen me zei: „Een
mens heeft ook geen tien piano’s nodig.”
Ik was al door de douane, maar een andere marechaussee
kwam me achterna. „Bent u door de douane gegaan?”
„Ja, hoe vaak moet je erdoor, man!”
„Mag ik uw paspoort zien?”
„Ja, hoor, kijk maar fijn.” Ik was woedend. Belde Wim Klinkenberg. Ze luisteren je telefoon af en je wordt gevolgd, zo
gaat dit in het madurodamse.
Ton Neelissen kreeg gelijk. Het nieuws over prins Bernhard
staat op de voorpagina van de Observer. Er wordt pijnlijk bij
190

Z846-fotokatern

22-12-2006

12:51

Pagina 1

Ook dit jaar is Peter centraal in mijn ‘orbit’.

Foto Frits de Ridder
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De Nederlandse Rocky Cast:
Middenvoor: Robbie Funcke (‘Eddie’).
Eerste rij (van links naar rechts): Derek Goldby (regisseur), Hans Beijer (‘Riff-Raff’), Hugo
Metsers (‘Frank ’n Furter’), Thea Ranft (‘Columbia’), Trudy de Jong (‘Janet’), Derek de Lint
(‘Brad’), Jan Staal (verteller).
Tweede rij (van links naar rechts): Dirk-Jan Braat (productieleider), René Solleveld (producent), Moniek Toebosch (‘Magenta’), Serge-Henri Valcke (choreograaf ), Rik van Lobberegt
(understudy ‘Brad’), Peter van de Wouw (‘Rocky Horror’), Anthony Akerman (regie-assistent) en Bear Capron (understudy ‘Frank ’n Furter’).
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Peter (rechts van hem Hugo Metsers) bij het uitreiken van de tulp.

Peter in de ‘Rocky Horror Show’.
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Bezoek een boerenfamilie op Kolchoz: Oma in het midden.

Mijn vrienden in Yerevan: Bob (helemaal links) en mijn favoriet, Karen (helemaal rechts) die
mij zijn riem gaf.
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Het hotel in Leningrad waar ik Alexandr Drozzinv ontmoette.
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Leningrad langs de Newa rivier.
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Koningin Wilhelmina en prinses Juliana rijden in 1936 uit het hotel in Le Howald in de Vogezen weg, waar wij met onze
ouders logeerden. Juliana was dus op weg naar een ‘blind date’ met prins Bernhard.
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Keke in de kennel. Als ik op reis
ben is hij altijd in mijn gedachten.

Ik fotografeerde deze kinderen in de klas. Het meisje zou op het omslag van mijn USSR boekje
komen.
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De Sovjet futuroloog, professor Igor Bestuzhev-Lada.
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Professor Alexandr Efremov.

Ontmoeting met Bondskanselier Bruno Kreisky.
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Het Laxenburg paleis bij Wenen, zetel van het International Institute of Applied System Analysis (I.I.A.S.A.).

Links voorzitter dr. Jermen Gvishiani, rechts de directeur, de Amerikaan dr. Roger Levien.
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Mijn vriend, Hollywood script-writer William Bast.
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vermeld dat de prins vorig jaar juni ontkende van welke zijde
ook steekpenningen te hebben aangenomen. „Yesterday, he
was not available for comment.”
Air France toestellen zijn oncomfortabel.
Vraag me af of Dewi Sukarno zal willen meewerken. Nee heb
je, ja kan je krijgen. Ik zal haar 2.000 dollar aanbieden en houd
zelf 8.000. Neelissen liet tenslotte doorschemeren dat indien er
meer geld nodig was hij het ervoor over had. Het is een delicate missie. De komende dagboekpagina’s zullen mogelijk belangwekkend zijn.
Tijdens het pianorecital van Igolinsky zat Wim Klinkenberg in
de bureaustoel bij de telefoon. Hij vertelde nu dat er voortdurend geluiden door het toestel waarneembaar waren geweest,
terwijl de hoorn op de haak lag.
Igor Cornelissen van Vrij Nederland belde om mijn mening
over de Lockheed-zaak te kennen. Wim Wertheim telefoneerde, want hij had filmbeelden nodig van razzia’s en executies in
Indonesië, als die er bij de NOS tenminste zijn. Carmel Budiardjo is een film aan het samenstellen over het lot van de Tapols
(politieke gevangenen) in Indonesië.
Nauwelijks was ik het appartement aan Avenue Montaigne 12
binnengekomen of Dewi verscheen uit haar slaapkamer met,
dacht ik, een masker op haar gezicht van crême, maar het bleek
een laag plastic te zijn. Ze groette me en zei: „I was just receiving my cosmetics.” Zij was kennelijk nieuwsgierig waarom ik
plotseling naar Parijs was gekomen. Ik liet haar het Observer-artikeltje lezen, terwijl zij met haar vingers het plastic van haar
gezicht afpeuterde. „What has this to do with me?” was haar
weinig bemoedigende reactie. Daarop legde ik haar uit wat er
was gebeurd en zei van mening te zijn dat dit wellicht een geschikt moment zou zijn om de gegevens over de Parijse dame
en haar dochter publiek te maken. Ik kon haar bijkans als een
razende Roeland zien denken.
Na mijn relaas tegen haar te hebben afgestoken, begaf ik me
naar de keuken om bij mevrouw Azuma een kop koffie te halen. Toen ik de zitkamer weer betrad, was Dewi bezig mijn
schoudertas te doorzoeken om te zien of er een taperecorder in
zat die mogelijk had aangestaan. Er lag slechts een microfoon
in zonder opnameapparaat. „I will not cheat you,” zei ik. „You
told me the story of the girl in Gland three years ago. Of course, I never used it. But now is the moment.” Ik zat te berekenen of ze in staat zou zijn, nu ik het onderwerp had aangezwengeld, misschien een andere journalist, die meer betaalde,
de data eveneens te geven. Maar ze weet dat ik haar dan als
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bron zal noemen. Bovendien weet zij dat de bron bij mij geheim blijft, bij een vreemde journalist zal ze daar minder op
kunnen rekenen.244
Ze zei een belastingschuld van 15.000 dollar te hebben. Ik zei
meteen: „Okay I will try to get you 10.000 dollar, but for the
moment I can only guarantee you 5.000 dollar cash. I will try
to get you more.” Dan maar het honorarium van de NOS met
haar fifty-fifty delen.
Dewi: „I tremble when I am going to give you all this information.”
„Why? It’s the truth and half of Paris knows it anyway. You are
a bad thief, because no one in the world will connect this becoming public now, with you anyway.”
Geleidelijk kwamen meer details naar boven. De vriendin van
PB heet Pussy Grinda, de dochter van een chirurg uit Nice.
Haar zuster is getrouwd met een der invloedrijkste en rijkste
mannen in Frankrijk, Henri Roussel, een industrieel (chemie).
Hij is een jachtvriendje van PB. Hij is ook een aantal keren op
Soestdijk geweest. Adres: 22 Rue Saint James, Neuilly sur Seine. Hij is nu gescheiden en woont samen met een maîtresse,
Marcelina. Pussy is getrouwd met Stanislav baron Lejeune en
inmiddels van hem gescheiden, maar de dochter van de prins
heeft zijn naam gekregen. Het kind heet Alexia. Momenteel is
zij samen met Kartika Sukarno in een skikamp, Le Petit Prince te
La Clusaz, nabij Grenoble. Zij gaf me het telefoonnummer.
Dewi belt iedere avond met Kartika tussen 19.15 en 20.00 uur.
Op 21 februari zullen de kinderen per trein terugkomen en van
het Gare de Lyon worden afgehaald. Alle moeders zullen er
dan zijn. Dewi meende dat dit het moment zou zijn om foto’s
te maken.
Iedere keer wanneer Dewi de naam van de vriendin van Bernhard uitsprak, maakte zij er, tot haar eigen hilariteit, „pussy le
grand” met een nagemaakt Frans accent van. Ze haalde een
doos St. Moritz-sigaretten te voorschijn en liet het wapen van
Lippe-Biesterfeld op de doosjes zien „By Appointment of his
Royal Highness the Prince of the Netherlands, Turmac Tobacco Company B.V.”. Ze wilde er mee zeggen dat dit feitelijk
ook een aanduiding was dat Zijne Koninklijke Hoogheid, de
echtgenoot van het staatshoofd, het dictum pecunia non olet huldigde.
Terwijl we zaten te praten, verscheen de Duc de Sabran uit haar
slaapkamer. Hij sprak even met ons en ging uit. Het viel me
244 In 1996 onthulde ik haar in Story als bron.
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De Bernhard-bom is nu pas helemaal tot ontploffing gekomen.
De New York Times, Washington Post en andere Amerikaanse
media, hebben thans onomwonden bekendgemaakt dat prins
Bernhard een 4 miljoen gulden aan smeergelden van Lockheed
heeft aangenomen. Nu wordt ook de Duitse CSU-politicus,
Franz Joseph Strauss genoemd, indertijd West-Duitse minister
van Defensie, met wie de prins menigmaal een partijtje wilde
dieren is gaan paffen. De Nederlandse ambassade in Washington lijkt namens de regering in Den Haag – dus Joop den Uyl –
een vlammend beroep te hebben gedaan op een andere fijne
mijnheer, Henry Kissinger, om namen van boeven die bij de
Lockheed-omkoopaffaire zijn betrokken, strikt geheim te houden, ook de naam van de echtgenoot van ons staatshoofd. Er
zijn regeringsfunctionarissen uit Nederland, Japan, WestDuitsland, Italië, Frankrijk, Zweden, Turkije en Indonesië bij
betrokken.
De Nederlandse regering kan na de nieuwste onthullingen niet
meer om de affaire heen en gaat een officiële onderzoekscommissie instellen, het geijkte vertragingsmiddel om de druk van
de fles te halen. Met veel bombarie melden de voorpagina’s van
onze eigen kranten245 dat ZKH het instellen van een dergelijke
commissie „op prijs stelt”. Het moest er nog bij komen van
niet. Ze gaan een uiterste poging doen om zijn nek te redden.
Het Algemeen Dagblad schrijft dat ZKH zegt: „Ga uw gang.” De
krant vervolgt: „Die instemming van een zo verdienstelijk en
hooggeacht man als prins Bernhard, zou toch voldoende moeten zijn voor de regering om in haar verklaring duidelijker
naast de prins te gaan staan (…). Heeft de regering wel zwaar245 De Volkskrant. Zie bijlage 30.
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wederom op dat de man er jong en zeer aantrekkelijk uitziet.
Nam vroeg in de avond een toestel terug naar Amsterdam.
Rond 22.15 uur kwam Ton Neelissen naar Amerbos. Hij had
een grote, gesloten tas bij zich en op mijn beurt vroeg ik me nu
af of er een bandopnameapparaat in zou kunnen zitten. Had
met hem moeten gaan wandelen en alles in de buitenlucht moeten vertellen à la ambassadeur Huydecoper in Moskou. Ik zei
dat ik dacht dat een volledige operatie om de Parijse tak van het
Oranjehuis uit te pluizen en op bruikbare film te zetten, een
slordige 65.000 dollar zou kosten, inbegrepen fees voor informanten. Dit bedrag stelde hem zeer teleur, maar na enig heen
en weer praten ging hij vrij opgewekt de deur uit.
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wegende redenen om, ondanks de grote belangen, de twijfel zo
onverhuld te laten bestaan? Een twijfel die op zich al onherstelbare schade kan aanrichten (…)? Het is in het belang van het
land dat hangende dit onderzoek de prins geen onrecht wordt
aangedaan. Ook al uit ontzag tegenover de koningin.”
Vrijwel direct na de oorlog werden mij kanten van prins Bernhard bekend, bijvoorbeeld door het afbranden van de villa van
de familie Röell246, die me tenminste vraagtekens deden plaatsen bij het blindelings ervan uitgaan dat men met een prinselijke heilige boon te maken zou hebben. Door de jaren heen is
daar het een en ander bijgekomen, zoals drie of vier jaar geleden de wetenschap dat hij er een geheim tweede gezin in Parijs
op na hield. Dit is niet zo ernstig allemaal, maar het werpt wel
een ander licht op de persoon van de prinsgemaal dan het beeld
dat de meeste mensen in hun brein over hem meedragen.
Vaststaat, volgens de krantenkoppen, dat ZKH blijft ontkennen
vier miljoen in zijn zak te hebben gestoken.
Wim Klinkenberg en Igor Cornelissen belden nog tegen middernacht om de laatste ontwikkelingen te bespreken. Ik ben
bang dat het amateurisme bij de club van Ton van Dijk, veel
zal gaan verpesten van de mogelijkheden die we nu hebben.
Het was trouwens amusant, dat Ton Neelissen, voor hij vertrok, naar mijn kast met dagboeken liep, er willekeurig een
deel uit haalde, het open sloeg en een brief van prins Bernhard
tegen kwam.
Ton van Dijk schijnt contact met Der Stern te hebben opgenomen om na te gaan of er een coproductie met de Nieuwe Revu
tot stand kan komen om het nadere onderzoek inzake PB beter
te kunnen financieren. Ik begrijp overigens dat Van Dijk vorig
jaar van de directie en commissarissen een ongunstig contract
heeft geaccepteerd om niet ontslagen te worden. Ik vroeg hem
of hij de verschijning van het blad met een of twee dagen zou
kunnen vertragen. „Dat zou een nieuwe smak geld kosten,” aldus Ton, „want dan moeten de trucks tweemaal rijden en dan
zouden de commissarissen onze publicatie zeker eerst willen lezen.”
Fred van der Spek (PSP) belde. „Mijn vrouw herinnerde zich,”
maar ik onderbrak hem omdat ik wist dat hij over de dochter
van de prins wilde spreken, wat ik hem en zijn vrouw eens had
toevertrouwd. Ik verzekerde hem eraan te werken.
De heer K.F. Zeeman, voormalig directeur van de Faktorij, de
Nederlandse Handelsmaatschappij, die mijn reis naar Indone246 Zie Memoires 1925-1953.
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Vlieg samen met Ton van Dijk naar Hamburg.
Hij wil me overhevelen naar Der Stern, dat vergemakkelijkt de
financiering van het achterhalen van Bernhards tweede leven
in Parijs.
We onderhandelden eerst met de verslaggevers Gerd Heidemann247, Dieter Steiner en enkele andere medewerkers van Der
Stern. De prijs van 50.000 dollar voor een reportage uit Parijs
probeerden zij eerst onder tafel te lachen. Maar ze bleven in
gesprek, ook omdat ik zei: „Why did you ask us to come here,
let’s take the next plane back.” Om 11.00 uur gingen de twee
heren de kamer uit, kennelijk om hoofdredacteur Henri Nannen in te lichten, die te elfder ure om 12.30 uur zelf verscheen.
Hij vertelde van Friese afkomst te zijn.
Nannen zei niet de wereldrechten te willen kopen, zoals Ton
van Dijk me in Amsterdam had gezegd. Der Stern was eigenlijk
niet zo geïnteresseerd in een roddelverhaal en een ordinaire
Vögelgeschichte over prins Bernhard. „I once introduced an illigitimate child of mine to my wife, I did not want to, but ….”
Ik viel hem in de rede: „Well, look here, now we have even a
new story,”
„But you don’t have a name,” aldus Nannen.
De hoofdredacteur van Der Stern achtte de kijk op het leven
van prins Bernhard vanuit Parijs slechts van belang, indien ver247 De journalist die later de bak in draaide omdat hij betrokken was bij het uitgeven
van een vervalst dagboek van Adolf Hitler.
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sië in 1956 meehielp te financieren, is overleden. Ik herinner
me hem als een aardige man. Hij is 80 jaar geworden.
Het NOS Journaal deelt mee dat Indonesië definitief afziet van
de aanschaf van DAF-trucks. Jan Pronk heeft dit aan de Tweede
Kamer meegedeeld. De reden zou zijn „onderhoudskosten”.
Weer een plannetje dat feitelijk op Amerbos begon, de soep in
gedraaid.
Om 16.30 uur ontmoette ik Ton van Dijk.
Der Stern ging akkoord met een coproductie. The Sun in Londen was bereid met 25.000 dollar de Britse rechten te verwerven. Paris Match zei no. Ton is bereid mij een contract van drie
jaar met de Nieuwe Revu te geven: 12.500 voor 1976, 15.000
voor 1977 en 17.500 voor 1978. Ik handhaafde hiernaast een
bedrag van 65.000 dollar voor de Parijse story van PB, waarvan
15.000 naar Dewi moet gaan en dan kan ik van de rest tante
Jetty betalen en daarmee ben ik van haar af.
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band gelegd kon worden met de Lockheed-affaire. „If we can
prove, for instance through bank transfers, that the girl of
Bernhard got some of this money, we will print the story. Otherwise we will not be interested.” Hij was niet bereid meer
dan 20.000 D-Mark te betalen. Maar via doorverkoop zou er
meer betaald kunnen worden. Ton: „Dan kom je gemakkelijk
op 150.000 gulden.”
Gerd Heidemann zwaaide met het dagboek van de heer E.F.
Hauser, dat hij gratis en voor niets van de man had gekregen.
Hauser had hem, Heidemann, al zes maanden geleden over de
dame van PB in Parijs verteld, met alle noodzakelijke details
voor een reportage. „Why then did you not follow this information up?” vroeg ik hem.
„Who is interested in Bernhard’s wives?” antwoordde hij.
„If that is the case, then why ask us to come to Hamburg?”
„Because, we thought, you had the proof of this Bernhard
child.” Dat was de toon waarin de gesprekken bij Der Stern begonnen. Omdat ze Van Dijk om achtergrondinformatie over
mij hadden opgebeld, bracht ik de beide delen van mijn twee
in de VS verschenen Club van Rome-interviewboeken mee.
Liet ze zien en rondgaan en stopte ze weer in mijn tas. Pas later
toen ik Nannen eigenlijk wel een aardige man vond, heb ik de
boeken aan hem gegeven. Ton vond dat ik met mijn boeken
had geleurd.
Het was in ieder geval duidelijk dat Der Stern en Gerd Heidemann niet in het bezit waren van de naam van de vriendin van
Bernhard. Alleen aan Nannen gaf ik voldoende details om ze kepingin 248 te maken. Hij stelde dan ook voor dat Gerd Heidemann
en ik nadere research zouden gaan doen. In Parijs zou dan ter
plekke door Heidemann worden besloten wat het uiteindelijke
bedrag zou zijn dat Der Stern zou betalen, inclusief foto’s en kosten. Ton van Dijk zei reeds een fotograaf stand-by in Zürich te
hebben, die zich naar Grenoble zou kunnen begeven, want de
uiteindelijke plek waar de kinderen waren, had ik nog niet vrijgegeven. Ik zei dat het nu wel om topnotch-medewerkers moest
gaan want de story was te belangrijk om door amateurisme te laten verknoeien. „Houd je kop!” zei Ton in het bijzijn van Nannen en de anderen. Later beklaagde Ton zich dat ik hem in zijn
beroepseer had aangetast door die opmerking. Nannen zei:
„You can only cheat us once, Mr Oltmans, or you have had it.”
Hij herhaalde dit tweemaal.249 Voorlopig zou Ton van Dijk een
248 Indonesisch voor nieuwsgierig.
249 Toen Heidemann door de mand viel over de Hitler-dagboekfraude, schreef ik Henri
Nannen: „How could you have a crook like that for so long in your top staff.”
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Droomde van een heuvel met een enorm konijnenhol waar
een kanjer van een konijn uitkwam dat met ontblote tanden
Keke bedreigde.
Fred Sanders van de GPD telegrafeerde om over Dewi te spreken. Ik stuurde hem tijdens ons hieropvolgende telefoongesprek met een kluitje in het riet, want het maakt me toch al
zeer nerveus of ik de gegevens over Pussy Grinda zelf in de
hand kan houden. Gerd Heidemann belde uit Hamburg dat hij
om 12.30 uur van Hamburg naar Parijs zou vliegen.
Wim Klinkenberg is overtuigd dat de in te stellen onderzoekscommissie „een uitvaartcommissie voor Bernhard” zal zijn. De
onschuld van de prins kan nooit worden bewezen, dus de
schande zal blijven hangen. Dit betekent dat hij zich zal moeten terugtrekken.
Vlieg rond het middaguur naar Parijs.
Ben erg moe. Misschien belast ik Peter te veel door hem alles
te vertellen wat er om me heen gebeurt. Hij zei: „Relativeer,
Willem, lach erom.”
De Telegraaf brult weer: „We moeten niet te vlug de prins beschuldigen….” Hier en Nu van de NCRV nam gisteravond een
gesprek met meneer Hauser op, die letterlijk in zijn dagboek
had geschreven: „The basterd (zijnde PB) wants it all.” Gerd
Heinemann toonde me trouwens gisteren in Hamburg die fameuze uitspraak in het origineel van Hausers dagboek. Wibo,
die maandagavond nog eens een extra lans brak voor prins
Bernhard in zijn AKTUA-uitzending, staat nu volmaakt in zijn
hemd. Hij is en blijft een hersenloze windbuil.
Waarom zou Joseph Luns uitgerekend gisteren op bezoek bij
president Gerald Ford zijn gegaan? Om Bernhard te helpen?
Komt Luns de prins als homo-Atlanticus te hulp? Wil hij de prins
in NAVO- verband niet verliezen? Officieel heette het dat hij
het IJslandse kabeljauwconflict bij Ford kwam bespreken.250
250 In 1992 zie ik het anders. Ik vraag me nu af of het mogelijk is dat Bernhard een
slachtoffer werd van de verkapte oorlog tussen het Pentagon (PB) en Luns (CIA).
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fotograaf naar het „oorlogsterrein” zenden, dat was het voornaamste besluit. Heidemann en ik zouden naar Parijs gaan.
Om 16.15 uur was ik terug op Amerbos en prepareerde eerst
Kekes eten. Ik moest hem opnieuw naar de kennel in Bosch en
Duin brengen, omdat ik morgen meteen naar Parijs vertrek. Ik
wilde met Peter in Lage Vuursche gaan eten, maar hij gaf er de
voorkeur aan een vriend, Bernard, uit Tilburg te gaan ontmoeten.
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Parijs, 12 Avenue Montaigne
Ook de zwarte butler is nog altijd bij Dewi in dienst.
Ik sta verstomd hoe snel Dewi de situatie rond prins Bernhard
overziet. Het mankeert haar allerminst aan lef om zich ermee te
bemoeien en om op mensen af te stappen en aanvullende informatie te bekomen. Wat we nu eerst nodig hebben is het
exacte adres van Pussy Grinda. Hiervoor zal Dewi met Jean
Noël Grinda, 75 Rue Henri Martin, bellen. Ik stelde voor dat
zij de man zou aanspreken in de geest van: er zitten journalisten
achter haar aan. Ik wil haar waarschuwen, waar kan ik haar bereiken? De moeder van de Duc de Sabran schijnt gezegd te
hebben PB „vlegelachtig” te vinden. Ik zit nog steeds in haar
klaverblad met foto’s van vrienden, samen met lover en Alain
Delon.
Madame Emily Grinda, de dame met wie Jean Noël huwde
toen zij zes maanden zwanger was, gaf inderdaad Pussy’s nieuwste adres. Maar Dewi krijgt altijd vlagen van twijfel en zigzagt
dan min of meer out of control. Onverwachts voer ze tegen me
uit: „I don’t see you for two years and now you are after big
money. I first thought you wanted to kill Bernhard.” Later kalmeerde ze weer en zei: „If you start such a business, why chicken out now?” Ze wilde Pussy Grinda te lunchen vragen en dan
voorstellen dat ze samen op de 21ste hun dochters van het
Gare de Lyon zouden afhalen. We waren het er over eens dat
ze eigenlijk eerst zou moeten proberen om Hélène Lejeune
(Pussy) er van te overtuigen dat dit het geschikte moment was
om haar verhaal met PB nu maar ineens helemaal wereldkundig te maken, ook met het oog op het zeker stellen van de toekomst van haar dochter. Ze zou ook boekrechten kunnen bedingen.
Tijdens verder overleg over de te volgen strategie werd een Indiase rijsttafel geserveerd, die was geprepareerd door de Maharani van Baroody.251
„You are still operating in this matter in circles,” aldus Dewi.
„Go straight to the center, Bernhard himself.” Wanneer er informatie circuleert die de prins aangaat, is het een minimale
vereiste de man in kwestie in de gelegenheid te stellen zijn commentaar te geven. „But Bernhard hates you. He thinks, you are
a troublemaker. You play A against B against C. He literally
said that.”252
Vanuit Dewi’s flat belde ik de RVD en werd vrijwel meteen
251 Ben er niet zeker van dat de naam als Baroda moet worden gespeld.
252 Dewi refereerde kennelijk aan het diner in Straatsburg bij graaf de Beaumont van
een paar jaar geleden, waar zij me iedere keer iets meer over vertelde.
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253 In 1992 begrijp ik niet hoe ik zo naïef heb kunnen zijn. Geen haar op mijn hoofd
dacht aan chantage. Ik vond dat ik recht had op een vergoeding voor het vinden van
een primeur.
254 Nogmaals, onbegrijpelijk naïef.
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doorverbonden met Gijs van der Wiel, de directeur. Ik vertelde op reportage te zijn voor Der Stern en de Nieuwe Revu en
nogal schokkend materiaal te hebben gevonden, waarbij details
waren die ik wilde verifiëren, het liefst met prins Bernhard zelf.
Hij begreep direct dat het een ernstige zaak was. We spraken af
dat we elkaar morgen, direct na aankomst van mijn toestel om
10.50 uur, in de vertrekhal (dus buiten de douane) bij de muziekwinkel van de C-pier zouden treffen.
Starreporter Gerd Heidemann van de Stern is reeds in hotel
Vêndome – mijn vaste hotel in Parijs – gearriveerd. Dewi adviseerde met klem om Van der Wiel overal buiten te laten en
rechtstreeks een gesprek met prins Bernhard aan te vragen. Ik
zal dit doen. Misschien is het het beste wanneer Van der Wiel
me eerst bij Den Uyl brengt. We zullen zien. Maar ze zullen
me de 65.000 dollar moeten betalen. Ik ben bereid de zaak te
laten doodbloeden. Den Uyl kan Bernhard desnoods alarmeren, waarop ze de nodige maatregelen kunnen nemen om de
zaak opnieuw de doofpot in te stoppen.253
Ik belde Ton van Dijk die vertelde dat een team fotografen inmiddels in La Clusaz was gearriveerd. Morgen zouden de nodige foto’s worden genomen. Ik waarschuw Bernhard dus op
tijd. Ze kunnen me uit een geheim fonds betalen en de zaak is
rond. It might work!
Van Dewi wandelde ik naar het Time/Life-kantoor, 17 Rue
Martignon, waar ook Der Stern een bureau heeft. Gerd en de
correspondent in Frankrijk wachtten me op. Ze begonnen opnieuw met te onderstrepen dat de heer Hauser hun eigenlijk
reeds alles had verteld en dat ze waarschijnlijk mij niet nodig
hadden. Hauser zou zeker de naam van Pussy doorgeven wanneer zij erom vroegen. Maar omdat ze bleven zeuren om Hélène Lejeune nader te indentificeren, raakte ik er steeds meer van
overtuigd dat ze namen in handen probeerden te krijgen zonder me ooit één cent te betalen. Ik zei dat mijn tipgever een
dame uit Rio was – om Dewi buitenspel te laten – en dat zij
naar Amsterdam was vertrokken uit woede dat ik geen geld
had meegebracht. Ik moest eerst terug naar Amsterdam om
haar te kalmeren en zou dan terugkomen naar Parijs om de reportage samen met Der Stern af te maken. In plaats daarvan is
het natuurlijk veel wenselijker om dit varkentje rechtstreeks
met de RVD of Den Uyl te wassen. Dewi kan dan 5.000 dollar
krijgen en geen penny meer.254
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Laat nog belde Fred Sanders van de GPD naar hotel Vendôme.
Ik zei dat ik van Dewi niets wijzer was geworden, maar met de
gegevens die ik nu van de affaire-Pussy Grinda heb, zit ik op
een tijdbom.
Dineerde in de Bar des Théâtres. Er was een boodschap van
Dewi om elkaar nog te ontmoeten. Omdat haar vriend De Sabran er was, spraken we in de vestibule. Toen ik op een gegeven moment zei dat als Der Stern de Pussy-story voor 50.000
dollar – met doorverkoop – zou honoreren, viel zij meteen in
de rede: „Then, you can have 20.000 and I will take 30.000.”
Zij zei vervolgens dat ze vond dat ik de hele zaak buitengewoon kinderlijk en naïef behandelde. Ze vond me verward en
had er spijt van samen met mij in de affaire te zijn gedoken.
„You had at first a good idea. But, you should have first demanded money, and have it in your hand, before you told anyone anything. They will betray you, make pictures in La Clusaz, publish them and you have nothing. The Prime Minister
will never give you money. He will simply say, I do not want
to hear this story. What you want to publish, is your affair.
Next, the media will discover that you were playing a doublegame, and you will end up with no money at all, while your
reputation will be ruined, as well as mine.” Zij voegde er aan
toe dat, als zij journaliste zou zijn, zij erin zou slagen om in
twee dagen het geboortebewijs van de dochter van prins Bernhard te pakken te krijgen. „Why did you tell me that you
would bring me on Saturday 5.000 dollar?” vroeg ze ook nog.
Dit gesprek gaf me te denken. Wat zal ik doen? Zal ik toch hier
blijven en, zoals we hebben gepland, met Gerd Heinemann aan
de reportage werken en het geboortebewijs van Alexia Lejeune
opduikelen en de rest van de gegevens? Het bonkt door mijn
hoofd dat Dewi’s voornaamste verwijt was: „You are a journalist: you should never have given the slightest information away
without money up-front.” Het andere advies blijft: „Ga rechtstreeks naar Bernhard.” Het is natuurlijk ook onwaarschijnlijk
dat Den Uyl mij, à la Der Stern of een ander blad, een vervangend
honorarium zou betalen. Uit welk potje? Het slaat inderdaad
nergens op om dit te veronderstellen. Er staan twee wegen open:
naar Bernhard gaan en alarm slaan en dan geen honorium toucheren of doorgaan op de ingeslagen weg met Gerd Heinemann
met de kans een redelijk honorarium in de wacht te slepen.
Ik ga door met Der Stern. Opvallend is dat Gerd Heinemann
opeens minder haast heeft en nu niet naar Washington hoeft te
reizen. Misschien moet ik Gijs van der Wiel maar bellen dat
het al te laat is om de klok terug te draaien en dat ik hier blijf.
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Hotel Vendôme
Ik telefoneerde Heidemann op zijn kamer om 07.50 uur en
vroeg hem over 20 minuten beneden te zijn voor het ontbijt.
„But I ordered it at 09.00 hours in my room.” Ik heb besloten
naar Amsterdam terug te keren, Gijs van der Wiel te ontmoeten als afgesproken en de prins te waarschuwen. Ik zal vragen
om een ontmoeting met Bernhard.
Gerd kwam beneden. Ik gaf hem voldoende details om aan de
gang te kunnen gaan. Ook de naam van Pussy Grinda, nu Hélène Lejeune. Hij vond dat we het beste haar rechtstreeks konden benaderen „and then we bluff her into admitting the story.
Or we could telephone her saying we are an aide of Bernhard.
As long as she admits it is his child.” Hij benadrukte dat Der
Stern nooit de zaak zou brengen, zoals Bild Zeitung dat zou
doet, zonder bewijzen, laat staan er een bericht met vraagtekens van maken.
Intussen is er een commissie gevormd van drie wijze mannen:
A.M. Donner, M.W. Holtrop en H. Peschar, die de zaak van
Lockheed en betalingen aan buitenlanders, inbegrepen prins
Bernhard, gaat onderzoeken. Het Algemeen Dagblad meldt dat
er gisteren bij de Rijksvoorlichtingsdienst paniek heerste omdat het ANP het bericht had verspreid dat een woordvoerder
van de RVD had gezegd dat PB veel sympathiebetuigingen uit
binnen- en buitenland had ontvangen. Den Uyl was woedend
geweest en had Gijs van der Wiel om uitleg gevraagd, aldus de
Haagse redactie van het AD. Met het bericht dat ik Gijs nu kom
brengen, kan hij in ieder geval een bijdrage leveren, zodat de
Pussy Grinda-rel de ijskast ingaat. Wanneer de dame in Parijs
en haar dochter voorlopig niet beschikbaar zijn, kan niemand er
iets mee beginnen.
Dit is een vreemd spel. Gerd wist dat de vrouw Pussy werd genoemd, maar de naam Grinda had hij nog niet. Ik moest zijn
spelling ervan zelfs verbeteren. Het loopt zoals het lopen moet.
Maar ik vind nog steeds, dat voor we er iets over publiceren PB
in de gelegenheid moet zijn er zelfs iets over te zeggen. Ik vraag
Gijs van der Wiel mij bij de prins te brengen.
Intussen is in Washington bekend geworden dat de Amerikaanse spionagedienst, door een misverstand tussen John Foster Dulles, de minister van Buitenlandse Zaken en diens broer Allen
Dulles, de directeur van de CIA, indertijd bijna Abdel Gamal
Nasser had vermoord. De voormalige CIA-medewerker John
Marks heeft dit bekendgemaakt.
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Gijs kwam op het afgesproken punt aanwandelen. We zaten op
een bank achter de muziekwinkel. Ik liet hem zien dat er geen
taperecorder in mijn tas zat. Hij lachte. Ik verzekerde hem dat
niemand wist dat we elkaar ontmoetten. Dit nam hij van me
aan. Ik benadrukte dat ik misschien in het verleden veel stof
had doen opwaaien, zoals Den Vaderland Getrouwe nader had
bevestigd, maar dat ik nog nooit op bedrog was betrapt. Nu
was het moment aangebroken dat ik met prins Bernhard alléén
wilde spreken.
Gijs reageerde met: „Ach er circuleren al zolang verhalen over
dames.” Ik maakte hem echter snel duidelijk dat het deze keer
om een buitengewoon ernstige zaak ging. „Some people screw
with the pill, Gijs, others don’t. Apparently this is what happened to PB.” Ik zei ook dat ik eigenlijk schadeloos gesteld wilde
worden in de vorm van een bedrag van een halve ton. Gijs zei:
„Ik draag dergelijke bedragen niet op zak”, en greep naar zijn
portefeuille. Ik verduidelijkte wat mijn eigenlijk afspraken waren: 65.000 dollar met Der Stern en 45.000 gulden met Nieuwe
Revu. „Ik begrijp heel goed, dat ik niet botweg een bedrag aan
prins Bernhard kan vragen, maar misschien weet jij een oplossing dat ik op een of andere manier onder de tafel aan mijn
trekken kom. Denk niet dat ik een blackmailer ben.”
„Nee,” antwoordde Gijs van der Wiel, „maar wat levert een
betaling ons op?”
„Dat ik – of desnoods u – de prins kan waarschuwen en dat hij
maatregelen kan nemen. Op die manier komt die zaak van de
dochter in Parijs tenminste niet nu aan het licht, wat na de rel
over Lockheed misschien toch minder wenselijk is. Vroeg of
laat wordt het natuurlijk toch bekend, maar een vertraging van
maanden, misschien jaren zit erin.” Van der Wiel was het met
me eens dat indien de Pussy Grinda-affaire op dit moment ook
nog in de publiciteit zou komen, dit een complete ramp zou
betekenen.
Gijs van der Wiel voelde zich in de tang genomen. Ging hij niet
met deze zaak naar premier Den Uyl, dan kon er gelazer van
komen. Ging hij er wel mee naar Den Uyl, dan kwam er sowieso gelazer. We spraken af dat we elkaar in de vroege middag, na overleg met Den Uyl, in het Promenade Hotel in Den
Haag zouden ontmoeten. Hij zou ontkennen dat we elkaar
hadden ontmoet. Mij best.
De Daily Telegraph heeft op de voorpagina een portret van Bernhard en koningin Juliana in avondkleding bij aankomst gisteravond in het Hilton in Amsterdam. Een duidelijke demonstratie van business as usual.
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Friso Endt had voor Peter op Amerbos een boodschap achtergelaten dat in het hotel Des Indes een speciale correspondent
van Newsweek logeerde, die geïnteresseerd was in gegevens rondom prins Bernhard. Hij werkt aan een omslagverhaal. De man
belde me later op, maar het klikte helemaal niet. Ik had geen
zin ook nog met hem in zee te gaan.
Ik probeerde Fred Sanders duidelijk te maken dat ze journalisten op Bernhard en Den Uyl moesten zetten, maar hij reageerde laks. Een tweede gesprek met GPD-hoofdredacteur Jan van
Beek was nodig om dit voor elkaar te krijgen.
Gijs van der Wiel was laat. Juist toen ik dacht: hij komt niet
meer, draaide zijn donkergroene Volvo de parkeerplaats van het
Promenade Hotel op. Hij verontschuldigde zich zo laat te zijn.
Hij had premier Den Uyl en andere autoriteiten geraadpleegd
en diep nagedacht over mijn mededelingen. Allereerst wilde hij
er op wijzen dat afpersing een strafbaar feit was in Nederland. Ik
antwoordde dat ik slechts mijn financiële afspraken in detail had
vermeld en dat ik best wilde meewerken de schade te beperken,
maar dat ik als freelance journalist me niet kon permitteren van
de wind te leven. „Enerzijds ben ik een aantal gegevens op het
spoor gekomen, die normaliter ‘nieuws’ zijn, zeker op dit moment, maar een andere stem in me zegt: het gaat om prins Bernhard dus moet ik hem niet als Nederlander beschermen?” Ik gaf
toe een split mind over de affaire te hebben. Dat begreep hij.
„Maar u moet zeer voorzichtig zijn met een renumeratie aan
uw mededelingen te verbinden,” adviseerde Gijs. „Als prins
Bernhard u ontvangt, zoals u vraagt, dan komt er nog een verhaal bij plus de kans dat een pay-off in het geding is om het verhaal over die mevrouw in Parijs te stoppen.”
„Of ZKH laat me uit de weg ruimen,” antwoordde ik.
„Bijvoorbeeld”, zei Gijs glashard.
Ons gesprek duurde lang. Hij was kennelijk aan het einde van
zijn Latijn, want af en toe leken zijn ogen zich te sluiten en
dommelde hij even in. Hij probeerde toch nog steeds invalshoeken als „Waar ik ook over heb nagedacht, is dat het in het
geval van de vriendin in Parijs toch eenvoudig geweest zou zijn
om een abortus te laten uitvoeren? Vandaag de dag worden
dergelijke maatregelen toch gemakkelijk uitgevoerd?”
„Ik hoop dat u mij wilt geloven dat deze dame werkelijk bestaat en dat er een prinselijke dochter rondloopt, want anders
zijn we nergens.”
Uiteindelijk concludeerde hij, dat het inderdaad het beste was
wanneer ik zelf met prins Bernhard zou spreken. Hij gaf me
het nummer van Soestdijk 02154-2841. „U kunt Ted Vernède
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bellen en zeggen dat u zeer belangrijke informatie hebt.” Ik
stelde voor dat hij een sterke kop koffie zou nemen en wandelde naar een telefooncel. Ik draaide Soestdijk en werd vrijwel
meteen met Vernède255 verbonden, die niet al te verbaasd reageerde op mijn verzoek. Er waren duidelijk reeds vele contacten over deze zaak geweest. Ik had tegen Gijs gezegd: „Ik weet
dat prins Bernhard zeer onaardig over mij denkt – dus.” In dit
dringende geval adviseerde Gijs desondanks te bellen en een
gesprek aan te vragen. Trouwens, ik herinner me maar al te
goed hoe deze Vernède mijn vriend Casper van den Wall Bake
ook al tegen mij had gewaarschuwd.
Het was 16.30 uur toen ik Vernède belde. Gijs had gezegd:
„Wanneer u Vernède belt, telefoneert hij toch meteen mij.” Ik
vertelde de secretaris dat ik over informatie beschikte die ik
persoonlijk aan ZKH wilde geven, opdat hij bepaalde kranen
zou kunnen dichtdraaien. Vernède: „Denkt u dat dit nog kan
en het niet al te laat is?”
„Volgens mij is er nog tijd, wanneer er snel wordt gehandeld”
„U bent journalist. Waarom doet u dit?”
„Ach, ik ben tenslotte geen Wereldkroniek-journalist,” waarmee
ik op Der Stern en Nieuwe Revu doelde. „Ik kan u vijfendertig
knipselboeken laten zien met wat ik als journalist heb geschreven en ik ben nooit in de roddelbranche bezig geweest. Ik was
aanvankelijk tot het verhaal wel aangetrokken, maar kwam tot
de conclusie dat dit toch niet het moment is om de affaire van
die dame te lanceren. Misschien ligt het over een half jaar of
twee jaar anders. Maar wanneer het Parijse verhaal er op dit
moment ook nog bij komt, is het hek echt van de dam.”
Toen ik de Nieuwe Revu noemde, reageerde hij in de zin van:
„Wat vreselijk. Zij zijn het geweest die de hele Lockheed-zaak
het eerst in de publiciteit brachten.”
„Nee, dat is Wall Street Journal geweest,” antwoordde ik.
„Nee,” aldus Vernède, „de Nieuwe Revu heeft alle details het
eerst gepubliceerd. Zo’n blad kan zich alleen op die manier
waarmaken.” Ik lichtte hem over het bezoek aan Henri Nannen van Der Stern in, maar dat ook daar de zaak zou kunnen
worden afgedraaid.
We spraken opnieuw van 18.55 tot 19.15 uur. Hij telefoneerde
me op Amerbos. Ik liet hem merken dat we wisten dat het
kind van prins Bernhard momenteel in La Clusaz was. „Ik
denk dat ik begrijp waar u op doelt,” zei Vernède. Het flitste
door mijn hoofd dat Dewi een paar jaar geleden er op had aan255 De particulier secretaris van ZKH prins Bernhard.
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13 februari 1976

Amerbos
Had een vreselijke droom over mam en haar twee maltezers.
Christian Hedlund schrijft uit Helsinki. Hij bedankte me voor
de avond die we samen hadden doorgebracht, waardoor hij
zich gestimuleerd had gevoeld. „It was very interesting.” Hij
zegt de kranten nu met andere ogen te lezen en het materiaal
nu ook te analyseren, zoals ik hem had aangeraden. „I don’t
want to write an essay about that rebirth of mine, but I do want
you to know I enjoyed that evening and hope I learned from it.
Take care, Christian.”
Wibo van de Linde stelt voor 19 februari met algemeen-directeur van de TROS, L.J. Leeman, te lunchen om de hangende
kwesties op te lossen. Bespottelijk zoals hij een kopie zendt aan
L.J. Leeman, C.J. Baay, F.H.F. van der Elst, H.W. Slager, Pieter
Kronenberg en H.J. Minderop, voorzitter van het TROS-bestuur.256 Toen ik gisteren door de douane ging, stond Valéry
Kushpel, assistent van ambassadeur Romanov, een badminton256 Zie bijlage 31.

205

Amsterdam

gedrongen de Pussy-affaire nooit naar buiten te brengen „because nobody knows and it will be immediately traced to me”.
Toen ik na de ontmoeting met Van der Wiel thuiskwam belde
Dewi Sukarno uit Parijs. Zij wilde weten of in La Clusaz de
foto’s van de kinderen waren genomen. Zij vroeg me haar voor
20.00 uur op een ander nummer terug te bellen. Maar ik moest
eerst op het telefoontje van Vernède wachten. Ik bereikte haar
later pas vanuit het Americain. Peter en ik verorberden daar een
forel en zijn kennis Hans Lonis (portier) liet me voor niets naar
Parijs telefoneren. Dewi herhaalde dat ik een slechte journalist
was, daar ik nog altijd niet Alexia’s geboortecertificaat in handen
had gekregen. Ze had inmiddels een rijtje nieuwe en andere namen te pakken gekregen. Ik zei dat ik naar Parijs zou terugkeren.
Fred Sanders van de GPD belde om te vertellen: „We hebben in
Liechtenstein nieuwe data gevonden.”
„Mooi, maar ik wil er niets mee te maken hebben.” Vervolgens probeerde hij enkele voornamen van dames op te sommen, want ze wisten nog altijd niet dat Pussy in werkelijkheid
Hélène heette. „Je vetrouwt me toch wel?” zei Sanders.
„Natuurlijk, maar deze zaak is niet meer een kwestie van wie
wie vertrouwt of niet.” Sanders was ook van mening dat het
verhaal slechts zin had indien een verband kon worden gelegd
tussen de Lockheed-steekpenningen en Pussy.
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team uit Moskou op te wachten. Hij vertelde dat Stanislav Igolinsky de avond op Amerbos en het daaropvolgende diner buitengewoon plezierig had gevonden. Kolonel Anisimov was
met hartproblemen naar Moskou vertrokken. Ik fluisterde hem
toe: „Zegt u maar aan de ambassadeur dat we het kind van
prins Bernhard hebben gevonden en er zal nog meer negatief
nieuws volgen.”
Hans Wilbrink van de Nieuwe Revu belde om te vertellen hoe
het de fotografen in La Clusaz was vergaan. Ze hadden eerst
aangebeld bij het schooltje Le Petit Prince, maar werden verzocht in de avond terug te komen omdat de directrice dan zou
zijn teruggekeerd. Zij hadden zich aangediend als het Worldwide Travel Agency dat promotiefoto’s van het skischooltje
wilde maken. Toen ze eindelijk de directrice te spreken kregen
had zij geantwoord dat er veel prominente kinderen in de klasjes zaten en dat om die reden eerst toestemming van de ouders
diende te worden verkregen of er foto’s mochten worden gemaakt. Er wordt dus reeds getraineerd van die zijde, wat voorlopig een uitstekende tactiek is.
De directrice had aangeboden desnoods tien kinderen te willen selecteren die voor foto-opnamen in aanmerking zouden
kunnen komen. Intussen had men uiteraard toch geprobeerd
met telelenzen opnamen van de kinderen op ski’s te maken,
maar aangezien ze allemaal een ski-uitrusting aan hadden, was
er geen pijl op te trekken wie wie was. Ze gingen in groepjes
van vijf naar de pistes. En natuurlijk steeds onder begeleiding.
Er waren momenteel 49 kinderen op cursus waaronder de
dochtertjes van president Sukarno en prins Bernhard. De fotografen hadden geen aanknopingspunt en waren min of meer de
kluts kwijt. Ton van Dijk had gezegd: „Knip zoveel mogelijk
plaatjes.” Aan de andere kant zou het nodeloos aandacht trekken indien de fotografen bleven rondhangen, want dan kon
een kind bedenken, dat ze in werkelijkheid „op jacht” waren.
„Heb je dan andere mogelijkheden?” vroeg Wilbrink.
„Natuurlijk heb ik die,” zei ik en dacht aan het plannetje van
Dewi om samen met Hélène Lejeune de kinderen van het
Gare de Lyon te gaan afhalen.
Ted Vernède zei ook: „Ik moet u zeggen dat we erg naar zijn
van deze zaak. Een mens kan nu eenmaal maar zoveel verwerken.” Ik zei dat ik dit uitstekend begreep. Tegelijkertijd drong
ik aan op snelle maatregelen om de zaak af te grendelen, in ieder geval voor dit moment. Hij gaf aan dat hij deze avond geen
contact meer met de prins zou hebben – gisteravond dus – en
dat indien hij me terug zou bellen dit vandaag zou gebeuren.
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Ik drong er trouwens op aan dat Gijs van der Wiel erbij zou
worden betrokken. „Ja, dat is goed, ik zal hem bellen,” aldus
Vernède. We bespraken trouwens in detail of een ontmoeting
met PB mogelijk was. Ik zei dat dit met het uur moeilijker
werd. „Ik zie mij al in mijn rode Triumph naar Soestdijk rijden. Dan staat alles pas goed in de krant. Als dit gebeurt zou het
op neutraal terrein moeten worden geregeld.” Vreemd eigenlijk om op Amerbos een telefoniste aan de lijn te krijgen: U
spreekt met paleis Soestdijk, ik verbind u met de heer Vernède.” De secretaris dacht overigens niet dat de BVD de gesprekken zou afluisteren. Hij kent die organisatie dus nog altijd niet.
Igor Cornelissen belde. Ik onthield hem niet mijn mening dat ik
langzamerhand van de affaire kotste en dat ik tot een andere conclusie was gekomen. „Heb je morele bezwaren?” vroeg Igor.
„Ach, ik word er een beetje misselijk van. Denk bijvoorbeeld
wat dit voor de koningin en de kinderen moet betekenen.”
Toch gaf ik Ton van Dijk de raad de fotografen nog een dag in
stelling te houden in geval Alexia Lejeune mogelijk zou worden weggehaald.
Gijs van der Wiel adviseerde dat in geval de Nieuwe Revu de
zaak rond zou krijgen, men enkele dagen voor publicatie de
tekst aan de Commissie van Drie zou voorleggen. Wanneer dit
zou gebeuren zou er misschien nog iets te redden zijn.
Friso Endt informeerde me, dat Henk Hofland hem had verteld dat ik foto’s die de Haagse Post niet wilde hebben daarom
maar aan De Nieuw Linie had verkocht. Waar halen ze de onzin
vandaan?
Ambassadeur Henrik Blomstedt zond het gesprek met president Urho Kekkonen in.
Wat me zeer verbaast is dat Richard Sprague nu toch eindelijk
de brui wil geven aan de JFK-zaak. Hij schijnt een artikel te
hebben geschreven voor People and the Pursuit of Truth, over de
wijze waarop Gerald Ford, advocaat David Belin en de CIA gezamenlijk in november 1975 de media hebben gemanipuleerd
om de waarheid over Dallas onder de kurk te houden. Hij
schrijft: „Willem, I have just about given up hope that it will
ever happen. I feel that the Cabal will continue to kill the candidates in each presidential election until doomsday (…).”257
Harry Hagedorn van de NOS belt om te zeggen dat hij heeft geverifieerd wat Jack Anderson inzake Lockheed reeds heeft gepubliceerd. „Ik ben 200 procent zeker, dat Anderson heeft gerefereerd aan Bernhards ‘verplichtingen in Parijs’.”
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Wat heeft het dan nog voor zin het roer om te gooien? The cat
is already out of the bag.
De Sunday Times meldt dat Roger Peyrefitte een nieuw boek
heeft geschreven: Tableux de chasse ou la vie extra-ordinaire de Fernand Legros. Er komt de volgende zin in voor „Quand le Suédois Dag Hammerskjöld fut élu, en avril 1953, secrétaire des
Nations Unies, avec le pape Pie XII, l’ex roi Umberto II, Paul I
de Grèce, Baudouin de Belgique, le prince Bernard de Lippe
en le Duc d’Edimbourg, le plus grand personnage de la comédie mondiale que l’on put taxer d’avoir le goût des garçons (…)
si les liens du prince consort des Pays Bas avec des étudiants et
ceux du futur prince consort de Grande-Bretagne avec son secrétaire assombrissaient parfois leurs épouses (…).”258
14 februari 1976

Haalde Wim Klinkenberg om 14.05 uur van CS. Hij had aan
het programma Boemerang van de VARA meegewerkt. We gingen samen naar Ton van Dijk op de redactie van Nieuwe Revu.
Kennelijk heeft prins Bernhard professor Jan de Quay van de
Raad van Commissarissen opgebeld, die op zijn beurt met de
heer de Roy van Zuydewijn had gesproken (commissaris) van
de VNU en op die manier werd thans scherpe druk uitgeoefend
om Van Dijk en Nieuwe Revu van verdere onthullingen in de
Lockheed-affaire af te houden, laat staan dat de zaak Pussy
Grinda via de NR verder uitgediept zou kunnen worden.
Wim dacht dat PB bezig was sympathie te kweken opdat er naar
verwezen zou kunnen worden dat „links” een heksenjacht op
hem had geopend. Den Uyl zou wel de prins ten val willen
brengen, maar wanneer anderzijds, via verhalen van Henk de
Mari en anderen in De Telegraaf, voldoende tegengas zou kunnen worden gegeven, zou de premier op zijn tellen moeten
passen. Details dat de heer Wagner van Shell bij het feest in het
Hilton hotel bijna H.M. de Koningin onder de voet had gelopen, in zijn enthousiasme om Bernhard zijn adhesie te betuigen, werden niet voor niets gepubliceerd. Wim was overtuigd
dat het Lockheed-schandaal thans een politiek gevecht was geworden. Om die reden kon Den Uyl niet anders dan verheugd
zijn met de Pussy Grinda story – door mij aangezwengeld –
want het zou de coup de grace kunnen betekenen. Ik zei niets,
maar raakte er nog meer door overtuigd dat ik daar geen deel
aan wilde hebben. De Telegraaf lijkt het politieke spel inderdaad
258 Roger Peyrefitte, Tableaux de chasse ou la vie extra-ordinaire de Fernand Legros, Albin Michel, Parijs, 1976.
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aan te duiden met saillante details zoals bijvoorbeeld dat burgemeester Ivo Samkalden in het Hilton had geschitterd door afwezigheid (als PvdA’er).
Ton van Dijk vertelde dat de redactie met de secretaresse van
de koningin, mevrouw Schenk, had getelefoneerd met de vraag
of Juliana op de hoogte was van de vriendinnen van PB. Zij had
geantwoord: „Het was de koningin al in de oorlog bekend dat
hij vriendinnen had in Londen. De koningin is niet zo Weltfremd als u wellicht denkt, mijne heren.” Van de NR ging ik met
Wim mee naar Arti, alwaar ik Jan van Beek van de GPD telefoneerde. Al had Klinkenberg me aangemoedigd Van Beek ook
op de politieke kanten van de affaire te wijzen, zoals deze zich
begonnen af te tekenen, hield ik me hier buiten. Van Beek had
de persconferentie van Den Uyl bijgewoond maar had Gijs van
der Wiel niet benaderd, zoals ik hem had aangeraden.
Ton van Dijk dacht dat ik degene was geweest die Jack Anderson had gealarmeerd. „Dat zou slim van je zijn geweest.” Ik gaf
hem de informatie door dat Harry Hagedorn van de NOS 200
procent zeker was dat Anderson had aangegeven dat PB extra
geld nodig had voor zijn vriendin en dochter in Parijs.
Friso Endt weet ook nog altijd niet van de hoed en de rand. Hij
vroeg me: „Is het een jongen of een meisje?” Hij ging Vernède
bellen om hem te pesten. Vorige week had hij nog in Davos
naats prins Bernhard gestaan. Ook Fred Meuser zou in Davos
zijn geweest. Intussen vertelde Van der Wiel de pers, dat deze
voormalige amice van de prins „een louche, onbetrouwbare
klungel was,” aldus Endt.
Vertrok hierna met Peter naar Parijs. We reden regelrecht naar
de Bar des Théâtres voor het traditionele avondeten met als
opening crudités. Ik bracht Peter naar St. Germain; stopte even
vijftien minuten bij het bekende park, waar een aantrekkelijke
Japanner rond liep. Maar hij was samen met een afschuwelijke
jongen.
Ik sprak daarna langdurig met collega Terry van de Sunday
Times. Hij lacht luidkeels toen ik vertelde met Der Stern niets
op papier te hebben gezet. „You are dealing with the Mafia,
Willem!” riep hij uit. „I once was with Henri Nannen in a television panel, when he was being attacked by nine other people
for his crookedness. For that reason, Nannen might be a bit
more careful now.” Hij onderstreepte te weten hoe de Hamburgse mediatycoon opereerde. Het was zaak zo snel mogelijk
schriftelijke afspraken te maken. Daarvoor is het nu toch te laat,
bovendien ben ik de interesse erin kwijt. Ik sprak veertig minuten met mijn Britse collega.
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Hierna belde ik Dewi. Zij vroeg of de foto’s waren genomen.
„Nee,” zei ik, „er zijn 49 kinderen.”
„Forty nine!” schreeuwde zij.
„Yes, and some are in bed with a cold.”
„My daughter is in bed with ‘grippe’, but the one you need is
out skiing.”
„Perhaps, but they all look alike in ski-clothes.”
„So what are the photographers going to do?”
„They will take as many children as they can get.”
„Then I can immediately say which one is she.”
„How did it go with the press man (Gijs van der Wiel)?” vervolgde Dewi.
„Your really want to know?”
„Yes.”
„Well, he met my plane as agreed upon. We talked for one
hour. Then, he asked, why I had called him from your house.
They checked the number.”
„That is impossible” riep zij uit.
„Well, he knew.”
„That is not true, because I know it cannot be done. Once, I
got strange calls from Germany and I asked the police for advice. They said, it was impossible to check unless a special surveillance was launched beforehand.”
„Well Dewi, he knew.”
„He was bluffing you, and you fell for it.”259
Ik werd boos. „You always accuse me of doing stupid things,
but what I did so far, as history has proven, was not so stupid after all. If you want to make another scene, go ahead, but I want
no part of it.” Na nog een paar onaangename opmerkingen zei
zij: „I want out of this matter, this is dirty,” en hing op. Peter
was net teruggekomen in hotel Vendôme en zei: „Je kent
Dewi toch langzamerhand? Zo handelt ze nu eenmaal. Pas later
gaat zij over alles nadenken. Bel haar niet. Wacht tot ze jou
weer telefoneert.” Hij zei dat hij eveneens erg bezorgd was geweest, toen ik zonder een schriftelijke overeenkomst uit Hamburg was teruggekomen, laat staan zonder een geldelijk voorschot. Het is trouwens waar dat Ton van Dijk steeds zei mij bij
Der Stern te willen introduceren, maar dat ik mijn eigen boontjes moest doppen.

259 Het vreemde is dat uit het voorgaande dagboek absoluut niet blijkt dat Van der
Wiel en ik Dewi überhaupt bespraken. Waarom zei ik dit? Was het inderdaad gelogen?
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260 Uit dit laatste en deze brief weet ik weer zoals het inderdaad is geweest.
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Parijs, Hotel Vendôme
Was rusteloos, stond vroeg op en schreef Dewi in het Intercontinental Hotel een briefje, waarin ik de kwestie Van der Wiel
nader verduidelijkte. Ik had haar benaderd voor een interview
en onder meer gevraagd wat haar mening was over de Bernhard-affaire. „I told Mr van der Wiel, that you got furious and
that you had said I should not get into such journalism. ‘Your
reputation is bad as it is. Go and warn Bernhard.’ I took your
advice and did just that.” Ik verzekerde haar dat dit een betere
leidraad was geweest om aan te houden dan Grijs proberen wijs
te maken dat ik geen contact met haar had gehad, terwijl ze
wisten dat ik vanuit haar flat had opgebeld. Ik bracht mijn
briefje naar Avenue Montaigne.260
Vervolgens nam ik contact op met Gothar Wiedemann van het
Parijse bureau van Der Stern. Gerd Heidemann was door Nannen naar Hamburg teruggeroepen. Wanneer ik het geboortebewijs van Alexia Lejeune in handen had, kon ik op hun kosten naar Hamburg vliegen en zou ik worden betaald. Ze
hadden het natuurlijk allang zelf proberen te achterhalen, wat
kennelijk niet was gelukt.
Ik belde Ton van Dijk en vroeg of de fotografen nog in La
Clusaz waren. „Nee, maar het meisje van de prins is er ook niet
meer,” vertelde hij.
„Hoe weet je dat?”
„Wel, nadat alle foto’s waren genomen, hebben ze aangebeld
en gezegd dat ze een boodschap hadden voor Alexia.”
„Zonder een naam te geven?” vroeg ik.
„Nee, we hebben de naam genoemd, want Gerd Heidemann
had die ons doorgegeven.”
„En dat gebeurde allemaal, zonder overleg met mij?” zei ik.
„Yes, we had no choice. We noemden haar Alexia Grinde.” Ik
was perplex, want het was ook nog de verkeerde naam. Zij is
nu Alexia baronesse Lejeune.
„De foto’s zijn morgen hier. Misschien kan je even langskomen om te zeggen of zij erop staat?” vroeg Van Dijk keihard.
Dus na het ontbijt met Heidemann in de Vendôme, heeft deze
man een verkeerde naam doorgetelefoneerd naar de hemel
mag weten wie nog meer.
Dewi is in de problemen. Straks komt het nog uit dat zij feitelijk de tipgeefster van het Pussy-drama is geweest. Hoewel, zij
heeft met Jack Anderson zeker niets te maken. Het ziet er eer-
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der naar uit dat de bron van alle kwaad, als altijd, in Washington zetelt. Er zijn blijkbaar krachten die belang hebben bij het
ten val brengen van mensen, die met Lockheed hebben samengespannen. Hoe zit dit in elkaar?
Dan maar geen geld verdienen aan deze rotaffaire. „Je bent wel
erg flexibel,” merkte Peter droogjes op. „Je verandert nog al
eens van beleid.”
„Het is zaak, schat, om constant mee te dansen met de nieuwe
situaties die ontstaan. Dan maar weer op een andere manier
proberen van tante Jetty af te komen.”
Ik heb Ton van Dijk opnieuw gewaarschuwd dat er kans was
dat Alexia uit Le Petit Prince in La Clusaz zou worden weggehaald, wetende dat dit mijn advies aan Vernède was. „Dat is
onmogelijk”, antwoordde hij. „Er loopt een glibberig en besneeuwd bergpad naar die school. Je kunt er met de auto blijkbaar helemaal niet komen.”
De Telegraaf 261 vuurt pijlen op Henk Hofland af als auteur van
het boek Tegels lichten. „Een tegellichter is hij. Hofland tilt zo’n
ding op, ontdekt een pissebed en zonder even uit te zoeken
welke misdaad het beestje tegen de mensheid heeft verricht,
laat hij de tegel weer vallen, zodat het arme diertje wordt verpletterd.”

261 De Telegraaf, illustratie bij het artikel van Jacques Fahrenfort, 14 februari 1976.
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262 Kan me niet herinneren dat Hofland zich ooit uitsprak vóór een parlementaire enquête in de Nieuw-Guinea-kwestie.
263 Of althans door de moeder van PB werd bewoond.
264 Zie de foto waar Wilhelmina en haar dochter uit ons hotel wegrijden.
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Ging er altijd van uit dat Fahrenfort en Hofland bevriende collega’s waren. Maar de Telegraaf vervolgt: „In een verhaaltje in
de HP, dat wemelt van de insinuaties en verdachtmakingen, belandt Hofland tenslotte bij de Commissie van Drie. Hij schijnt
de voorkeur aan een parlementaire enquête te geven.262 Fahrenfort: „U ziet, Hofland kan weer weken voort en mocht zich
het onheil voltrekken dat prins Bernhard onschuldig wordt bevonden, dan heeft Hofland zich bij voorbaat ingedekt door zijn
pleidooi voor een parlementaire enquête, die heus wel andere
dingen aan het licht zou hebben gebracht.”
Michael Davie vestigt in de
London Observer de aandacht
op het Hiltonbal dat door het
World Life Fund werd aangeboden. Er waren 350 aanwezigen, waaronder een aantal mensen die 10.000 dollar
schonken aan deze organisatie. Ze worden lid van de
1001 Nature Trust met het symbool van de panda. Hare majesteit droeg „an ecru satin dress, trimmed at the neck and sleeves
with fur,” aldus Davie. Iemand vertelde hem dat het mink
(nertsbont) was. Nertsen waren geen wilde beesten, maar werden zoals kippen in een boerderij gefokt. Wat nieuw voor me
is, is dat kasteel Warmelo, dat aan prinses Armgard behoorde263,
in 1974 via een bedrijf in Liechtenstein werd opgedoekt.
Vreemd. Davie spelt Von Amsberg fout. Hij zegt dat Juliana en
Bernhard elkaar in 1936 bij de Olympische Spelen in Berlijn
zouden hebben ontmoet. PB en de toenmalige prinses ontmoetten elkaar voor het eerst gedurende een gearrangeerd rendez-vous in het Zwitserse Grindelwald. Ik weet dit zo goed daar
mijn ouders, broers en ik in Le Howald in de Vogezen logeerden, toen we onze kamers moesten ontruimen omdat koningin
Wilhelmina en Juliana – op weg naar Grindelwald – er gebruik
van moesten maken.264 Ik informeerde Lothar Wiedemann van
Der Stern, dat ik inmiddels het geboortebewijs van Alexia in
mijn bezit had en dat ik nu een telegram van Henri Nannen
nodig had om verder te kunnen gaan. Dit scheen hem nerveus
te maken. Wat er in de telex moest staan. „This is to confirm,”
dicteerde ik, „that we are interested in your information on the
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Lockheed affair. We are prepared to pay a minimum of 20.000
D Mark, provided your information leads to publication. I also
confirm I will not publish any supplied information by you until you and we agree on the final price as was agreed upon
February 11, 1976 in Hamburg.” Hij belde terug Gerd Heidemann te hebben geïnformeerd, die Henri Nannen mijn boodschap zou overbrengen.
Ontmoette Dewi nog om 23.30 uur in de bar van het California hotel in de Rue de Berri. Zij was met een Japanse vriendin
gekomen. Zij wilde opnieuw in mijn schoudertas kijken om te
zien of er geen taperecorder in zat. Ik herinnerde me, dat toen ik
woensdag in haar zitkamer een hand op de tafel legde, ik het
gevoel kreeg dat deze trilde. Het flitste toen door mijn hoofd
dat zijzelf een taperecorder had ingeschakeld.
Ze begon met te vertellen dat Alexia Lejeune eigenlijk niet
eens de juiste voornaam van de dochter van prins Bernhard
was. De moeder en dochter waren niet in Parijs. Wanneer ik
haar gegevens aan bladen zou doorgeven, zou ze meteen weten
dat ik dit had gedaan want het waren inlichtingen die niemand
anders in bezit had.
„I gave some of it to Der Stern.”
„You are crazy to tell them without first asking money.”
„I don’t care anymore to make money on this miserable story.”
„Then, why did you start it at all?”
„I wanted to write a story. Of course, I would have liked to
make money, in order to pay my aunt the money for Amerbos
back. But I will find another way to make this amount. I do not
want to be in a position any longer, that I can be accused of
having made big money out of this sordid affair.”
„We must stop it immediately. Because you and I walk in different shoes.”
„I am still ready to finish it. You can have the money. But, I
have warned Bernhard about the photographers and all the
rest.” Zij vroeg me de naam van Gijs van der Wiel op een sigarettendoosje te schrijven.
„But I told you over the phone, I could get the birth-certificate of this girl in five days.”
„Did you. When? To the American Hotel?”
„No, during a call to your home. So, from now on we better
say nothing anymore over the phone. You come to Paris instead.”
Vandaag keerden Peter en ik naar Amsterdam terug.
Tot onze ontsteltenis lag er een overlijdingsannonce van Rita
de Wolf, indertijd een vriendin van mijn vrouw Frieda Wester214
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Der Spiegel 267 heeft een omslagverhaal van 16 pagina’s over prins
Bernhard, de koninklijke familie en het Lockheed-schandaal.
Het is de afschuwelijkste publiciteit denkbaar. Pussy Grinda
blijft nog buiten schot.
Om 16.30 uur belde ik Ted Vernède. Het was me te stil op alle
fronten. Zat piano te spelen en dacht: waarom niet? Mijn vraag:
Heeft prins Bernhard een dochter in Parijs? Na een stilte zei Vernède: „Ik weet niet in welke richting ik zou moeten denken om
te beginnen u te antwoorden. Hier is mij in ieder geval niets van
bekend.” Vond het eigenlijk zielig, dat ik hem recht voor zijn
raap naar de bekende weg vroeg. Ik zei hem hier niet verder mee
te zullen lastig vallen en me tot de RVD te zullen richten.
Ton van Dijk vertelde dat VNU-commissaris Charles de Roy
van Zuydewijn bij prins Bernhard op Soestdijk was geweest,
maar hij had geen mededelingen over het gesprek ontvangen.
Ik zei niets van Der Stern te horen, maar dat ik de zaak niet vertrouwde. „Je doet dit toch nog wel met de Nieuwe Revu?” Hij
zou Hamburg bellen. Ik zei hem Gijs van der Wiel op de man
af te zullen vragen of het de regering bekend is dat prins Bernhard een dochter in Parijs heeft. Ton vond dat ik dit gesprek op
de band moest opnemen.
265 Later bleek dat zij depressief was geweest en zelfmoord had gepleegd.
266 De broer van prins Bernhard, die ik eens had geïnterviewd.
267 Nummer 8 van 30ste jaargang d.d. 16 februari 1976. Zie bijlage 32.
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man. Zij is 43 jaar geworden. Er moet iets zijn gebeurd.265 Peter, die haar ook kende, was eveneens ontdaan.
Jan van Beek van de GPD belde: „Weet jij, waar ik prins Aschwin266 kan bereiken?” Ik gaf hem diens nummer in New York
City, TR 9-5500.
Van 17.15 tot 19.00 uur ontmoette ik Fred van der Spek van
de PSP in het Hilton hotel. Om 18.15 uur voegde Bram van der
Lek zich bij ons. Bram aarzelde om iets aan de PB-affaire te
doen, maar Fred is er zeer voor. Zij willen zich ook geenszins
met een Vögelgeschichte inlaten, zoals Henri Nannen dit noemt,
maar wanneer er kan worden uitgegaan van een keihard statement van Jack Anderson dat Bernhards zoeken naar extra inkomsten te maken heeft met zorgen om een dochter en
vriendin in Parijs, dan trekken ze met vragen in het parlement
van leer. Terwijl er natuurlijk ook een directe link van de prins
met het militair-industriële complex is, wat een tweede belangrijke invalshoek zou kunnen zijn.
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Pas om 17.30 uur bereikte ik Gijs. Hij zei me verscheidene malen te hebben gebeld: „Denkt u niet dat het nonchalence mijnerzijds is.” Ik stelde mijn vraag die ik had uitgetikt: „Is het de
RVD bekend dat prins Bernhard een dochter in Parijs heeft van
een dame wiens meisjesnaam Pussy Grinda is?”
„Die naam heb ik eerder gehoord. Was het niet een dame op
Boulevard Raspail?”
„Nee, het is niet die boulevard. Maar ik wil antwoord op mijn
vraag.”
„U wilt dus ja of nee hebben?”
„Precies. Ik ben na 21.00 uur weer thuis.”
Ging met Peter en Frank Heckman intussen in de Carré-kelder
eten. Frank heeft bij een onderzoek laten vaststellen dat zijn
ene been korter is als gevolg van een klap met een verkennersstok die hij van zijn oudere broer had gekregen toen hij acht
jaar was.
Om 23.30 uur belde Gijs van der Wiel terug. Hij had gehoord
dat het verhaal in Der Spiegel heel slecht was. „Ze hebben de
rotst mogelijk foto van de koningin op de omslag geplaatst”,
zei ik, „en het is één lang roddelverhaal met als gewoonlijk het
vermogen van de Oranjes geschat op 4,8 miljard erin.”
„O ja, natuurlijk,” antwoordde hij. „Zit er een strafklacht tegen Der Spiegel in?” vroeg hij. Ik vertelde de reportage niet echt
bestudeerd te hebben, maar dat ik dacht van niet. Daarop vroeg
hij of mijn reportage nu in Der Stern en de Nieuwe Revu zou
verschijnen. „Helemaal niet, dat duurt nog even,” zei ik, wat
hem enig respijt gaf om op mijn pertinente vraag over madame
Grinda te antwoorden.
Ook lichtte ik hem in over het nieuwe boek van Roger Peyrefitte en wat er over prins Bernhard aan insinuaties aangaande
jongetjes in stond. Dit was nieuw voor de directeur van de
RVD. Hij zou morgenochtend om 10.30 uur een auto zenden
om het boek op te halen.268 Ik vertelde hem er met collega Terry van de Sunday Times over gesproken te hebben. Hij had ook
gevraagd of de prins homoseksueel was. Ik zei te hebben geantwoord: „Als ik dat had gemerkt, zou ik zelf een hengeltje
hebben uitgeworpen.” Gijs lachte zich kapot.
Eerder op de avond had ik ontdekt dat Harry Hagendorns informatie via Jack Anderson enigermate misleidend was geweest. Zowel Henk Leffelaar van de GPD als de NOS-rubriek
Panoramiek, waren achter Anderson aangegaan. Achteruit leunend in een stoel had Anderson inderdaad gezegd dat de prins
268 Ik heb dit boek ook nooit meer teruggezien en bij het uitwerken van deze notities in
1992 kon ik het niet in mijn bibliotheek terugvinden.
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269 Newsweek, 23 februari 1976. Zie bijlage 33.
270 The Economist, 20 februari 1976. Zie bijlage 34.
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het geld nodig had gehad voor „een situatie in Parijs”. De NOS
zond het beeldmateriaal niet uit, want Anderson maakte zijn
bewering niet hard. Tegenover Ton van Dijk en Hans Wilbrink van Nieuwe Revu had Anderson gezegd de bewering niet
te zullen opschrijven, want de inlichtingen waren afkomstig
van de Amerikaanse rekenkamer en die zat potdicht.
Ik belde met Nel Slis van de Associated Press in Den Haag om te
verifiëren wat Gijs van der Wiel me had gezegd dat zelfs zij al
wist wie het kind van Bernhard in Parijs was. Nel reageerde
verontwaardigd: „Ik heb terloops met Gijs gesproken, uitgaande van het feit dat het kind een zoon was. En ik heb zeker geen
naam genoemd, want die ken ik niet. Bovendien heb ik geen
research in die zaak ondernomen.”
„Dus u hebt ook niet Boulevard Raspail 58 genoemd?”
„Nee.”
Waarom zou Van der Wiel hierover hebben gelogen? Gijs was
gewoon op een fishing expedition. Dit verbaasde mevrouw Slis
eveneens. Wim Klinkenberg begreep ook niet waarom Gijs
Nel Slis in de zaak had betrokken. Jan van Beek van de GPD zei:
„Gijs drinkt nu erg veel. Hij is bezig gek te worden van de
Lockheed-affaire.”
Uitstekend gesprek met Ton van Dijk, die en passant de zin lanceerde: „Wat ben je nu, een journalist of een roddelnicht?” Hij
wilde de Jack Anderson-affaire afdrukken. Hij zal bovendien
met Hamburg contact opnemen. „De VNU heeft voldoende business met hen. Ik heb niet voor niets iemand in de top van de
VNU in vertrouwen genomen.” Ik blijf op die kerel vertrouwen.
Newsweek 269 heeft van Bernhard een omslagverhaal van vele pagina’s gemaakt. Er wordt een hint gegeven in de richting van
Pussy Grinda, want premier Joop den Uyl wordt geciteerd.
„Private matters will be kept confidential – a reference, a high
source later confirmed, to the Prince’s private life.” Ergens anders in de reportage wordt opnieuw iets geïnsinueerd: „There
were also persistent rumors in Holland, France and the United
States last week, that Bernhard had slipped off the Queen’s
leash in other respects. Acquaintances and government officials
described him as a man of the world with a royal flair for the
good life – and a sharp eye for beautiful women.” Minder gezellige reportage voor de andere leden van het koninklijk huis.
The Economist 270 had een dito verhaal.
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Der Stern komt met maar liefst veertien pagina’s reportage en
een omslagverhaal over Bernhard en de Oranjes.271
Henri Nannen publiceert een hoofdartikel HEXENJAGD? dat helemaal niets met de Lockheed-affaire of Bernhard heeft te maken. Het gaat over artsenhonoraria in Duitsland en een mogelijke aanklacht tegen Der Stern over een kritisch artikel.
Woonde de persconferentie bij waarbij The Rocky Horror show
officieel werd aangekondigd. Peter wordt als volgt gepresenteerd:272
PETER VAN DE WOUW.
Was onderwijzer in Tilburg totdat hij bij toeval terecht
kwam in de musical “Met man en muis” van Annie M.G. Schmidt.
Werd daarna gevraagd voor de rol van Tarzan in Holland Festival’s “Reconstructie” en danste voor televisie o.a. in
“Rust noch Duur”. Bezocht toen de Maastrichtse Toneelschool
die hij na twee jaar verliet om psychologie te gaan studeren. Doet modelling in Europa en Amerika en studeert thans
weer psychologie aan de universiteit van Minnesota
(U.S.A.).

Toen ik Peter daar zo zag staan tussen de andere acteurs en actrices, zag ik opeens zijn kinderfoto voor me en ik dacht sterk
aan zijn moeder.

271 Der Stern, 19 februari 1976. Zie bijlage 35.
272 Zie ook bijlage 36 voor verhaal van de Rocky Horror Show.
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273 Reuters, 16 februari 1976.
274 De man van prinses Irene.
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George Bush, directeur van de CIA, heeft met nadruk meegedeeld dat hij nooit of te nimmer de namen zal bekendmaken
van journalisten die in het geheim voor de CIA hebben gewerkt. Senator Frank Church van de Senaatscommissie, die de
inlichtingendiensten onderzoekt, heeft hierom gevraagd. Bush,
die de vorige maand de post bij de CIA aanvaardde, verdomt
het. Dit is natuurlijk een meer dan schandelijke zaak, maar wie
doet er wat tegen? Bush en Ford spelen het spelletje samen.273
Telefoneerde professor Frits Böttcher om voor elkaar te krijgen
dat de minister van Wetenschapsbeleid zal lunchen met ambassadeur Alexandr Romanov. Maar Frits was van mening dat
Rom meer zou bereiken door met diens voorganger, de heer
Stuyt – thans verbonden aan TNO – een gesprek te hebben.
Lange ontmoeting met Jan van Beek en Fred Sanders van de
GPD. Carel Enkelaar had hen bezworen dat mijn bron inzake
Bernhards vriendin, Dewi Sukarno was. Ik probeerde dit te
ontkennen, wat slecht lukte, want ik bloosde tot achter mijn
oren. De NOS zou de referentie van de heer Hauser aan een
dame in Parijs niet uitzenden. „Carel is te veel bevriend met
Gijs van der Wiel,” zei Jan. Ik merkte eerder deze week dat
Gijs zich opstelt alsof hij Enkelaar in zijn zak heeft. Als puntje
bij paaltje komt zal dit ook zo zijn. Jan van Beek vertelde verder: „Ik ben een paar jaar geleden opgehouden met een vrijwillige public relations-man van prins Karel Hugo te zijn.”274 Ik
wist dat Jan en het prinselijk paar jarenlang bevriend waren,
maar ik wist niet dat hij er zo tegenaan keek.
Ik schreef Ted Vernède op Soestdijk een briefje over de publicatie van het nieuwe Peyrefitte-boek, waarin prins Bernhard in
minder gunstige zin ten tonele wordt gevoerd, en deelde hem
mee dat het om schandelijke roddelpraat ging, die ik onder de
aandacht van Gijs van der Wiel had gebracht.
Ton van Dijk probeerde onze afspraken met Der Stern rond te
krijgen. Gerd Heidemann vertelde hem echter dat niet lang geleden iemand was komen binnenlopen met een dossier over
corruptie bij Olivetti. Zij gaven de man een brief dat zij bereid
waren een bepaald bedrag neer te tellen voor de informatie,
waarop de persoon in kwestie naar Olivetti stapte, die hem een
nog hoger bedrag had geboden indien hij de gegevens niet zou
publiceren. „Ik ben geen 25 jaar lid van de NVJ om dergelijke
praatjes voorgeschoteld te krijgen,” antwoordde ik. „Dat heb
ik ook gezegd,” aldus Van Dijk. Maar ze nemen natuurlijk met
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Ton ook een loopje in Hamburg zolang hij een lilliputterpublicatie vertegenwoordigt. Ton gaat me nu de brief zenden
die hij enige weken geleden beloofde.275
Ik kwam een half uur te laat voor een lunch met de Joegoslavische ambassadeur, Tarik Ajanoviç, wiens residentie ik niet kon
vinden aan Alexander Gogelweg 28. De ambassadeur en attaché R. Dabiç wachtten in een zijsalon. Hij vroeg wat mijn
mening was van de jongste brief van Henry Kissinger aan Europese socialisten om vooral niet op samenwerking met communisten aan te sturen. We bespraken verder aanvullende vragen voor Edward Kardelj, wiens gesprek in mijn EUROPA-boek
zal komen. We onderzochten de mogelijkheden van een televisiegesprek aan de vooravond van de Belgrado Conferentie.
De lunch met witte en rode wijn werd in een erker geserveerd.
Ik bracht dissidenten in Joegoslavië ter sprake. „Yes, we have
arrested some people, who want us to return to pre-1948
days.” Ik sprak over mijn reizen in de Sovjet-Unie, waar ze
zeer terughoudend en sceptisch op reageerden wat me verder
geen fluit kon schelen. Ze willen twee journalisten voor tien
dagen uitnodigen. Ik noemde de GPD als een nuttige gegadigde, maar de heer Dabiç (persattaché) had nog nooit van de GPD
gehoord.
Om 19.00 uur kwam collega Dijkstra van de VPRO naar Amerbos om over de Lockheed-zaak een interviewtje op te nemen.
Ik zei eigenlijk weinig bijzonders, behalve dat ik van de gelegenheid gebruik maakte om de vraag te stellen waarom de NOS
er vanaf zag de kwestie Parijs uit te zenden, temeer waar het
een logische zaak was dat, met een dochter van negen jaar, PB
inderdaad de 1,2 miljoen van Lockheed uitstekend had kunnen
gebruiken.
Om 20.00 uur telefoneerde ik Dewi Sukarno in Parijs. Zij was
met duizend andere personen uitgenodigd voor de verjaardag
van president Jean-Bedel Bokassa van de Centraal Afrikaanse
Republiek. Er zal een jachtpartij worden georganiseerd, waarbij ook Idi Amin en Sese Seko Mobutu aanwezig zullen zijn.
Ze zou vanavond besluiten of zij zou gaan. Zij leek de Bernhard-zaak „vergeten” te zijn.
Hans Gualthérie van Weezel van Buitenlandse Zaken belt om
te bedanken voor Den Vaderland Getrouwe dat nu door zijn
vrouw wordt gelezen, die geschiedenis studeerde.
Peter huurt een flat aan de Nassaukade, waar hij samen met
Frederick Ress per 1 maart wil intrekken, wanneer zijn vriend
275 Hij hield woord. Zie bijlage 37.
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19 februari 1976

Lunch met de heer L.J. Leeman, directeur van de TROS, en
Wibo van de Linde in Loosdrecht. Het gesprek ging eerst over
Bernhard. „Ik ben voldoende Oranjegezind,” zei Wibo, „om
er niet aan mee te doen. Bob Kroon was het er niet mee eens,
maar na een half uur praten, was hij akkoord. We zijn een
team.”
De heer Leeman vertelde dat een aantal medewerkers rabiaat
gekant waren tegen een mogelijke medewerking van mij aan
AKTUA-televisie. Hij was tenslotte verantwoordelijk voor het
beeld dat de TROS opriep. Ze werden reeds van alle kanten
aangevallen en bekritiseerd. Hij voelde er niets voor er nog een
probleem bij te krijgen, omdat hij mij in dienst had genomen.
Hij was volmaakt overtuigd van mijn journalistieke kwaliteiten, maar bepaalde kanten van mijn persoonlijkheid baarden
hem zorgen. Ook al was Wibo misschien onzorgvuldig tegen
mij opgetreden, ik had nogal fel gereageerd en onmiddellijk de
hulp van de NVJ ingeroepen. „Hoe kunt u mij garanderen, dat
we geen gelazer met u krijgen?” vroeg hij op de man af. Ik legde uit dat ik als gedwongen freelancer 276 geheel op mezelf was
aangewezen en dat ik geen enkele bescherming genoot anders
dan assistentie van de vakbond bij het niet nakomen van afspraken. Ik zei echter bereid te zijn een verklaring te tekenen dat ik
me stipt aan Wibo’s directieven als lid van het AKTUA-team zou
houden. Het hielp geen bliksem. Het was een vriendelijk bedoelde afscheidslunch.
Ton van Dijk zegt door een buitenlandse society-fotograaf te zijn
benaderd met foto’s van madame Grinda en haar dochter Alexia,
voor de prijs van 35.000 dollar. De fotograaf wist verder te melden dat een Nederlandse journalist prins Bernhard geld had gevraagd om het verhaal onder de roos te houden. Het duidt allemaal op een interventie van Dewi, al is niets te bewijzen.
Had een briefje geschreven aan Vrij Nederland van maar twaalf
regels, om de kletskouserij van Renate Rubinstein over Azië
en China te helpen inzakken. P. de Hen, adjunct-hoofdredacteur liet weten dat „de discussie over China en Rubinstein zojuist is afgesloten.”277
276 Waarmee ik doelde op de overheidsabotage van mijn werk als journalist sinds de
Nieuw-Guinea-affaire in 1956.
277 Briefje van De Hen, d.d. 24 februari (iets te vroeg genoemd hier).
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uit Minnesota zal overkomen. Ben woedend. Ik wil nooit meer
dat hij bij mij inwoont.
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20 februari 1976

Het VPRO-radioprogramma over Lockheed werd rond Wim
Klinkenberg en mij opgebouwd. Wims verklaringen werden
in aanvullende gesprekjes met dr. Lou de Jong en professor
C.P.M. Romme tegengesproken. Op mijn verklaring dat de
NOS de mededelingen van de heer Hauser over Bernhards Parijse connecties niet op de buis zou brengen, reageerde Carel
Enkelaar met te zeggen dat er inderdaad een film was, maar hij
wilde noch bevestigen noch ontkennen wat er op die film
werd meegedeeld. Dat bewijst andermaal dat in laatste instantie
ook Enkelaar niet echt een vrij man is en zich stipt houdt aan
„de voorgeschreven regels” uit Den Haag, zoals mede door
Gijs van der Wiel bepaald. Vreemd dat de VPRO mijn mededeling dat Bernhard reeds negen jaar met het Parijse probleem zat
opgezadeld, eruit knipte. Dat betekende immers, dat zijn kind
daar al negen jaar was? De Haagse Courant belde om over deze
uitzending meer te weten te komen.
21 februari 1976

Schiphol
Keke moest weer in zijn kooi in Bosch en Duin. Ik gaf dr.
Offereins een fles wijn omdat hij mijn TR 6 vorige week had
aangetrokken. Bracht twee rozen op het graf van mijn ouders.
Ik stond moederziel alleen, in alle vroegte in tranen op de begraafplaats. Ik hoorde hun stemmen en begreep voor de zoveelste maal dat zij de twee meest unieke en enige complete
mensen in mijn leven waren geweest. Ik dacht aan ruzies en
harde woorden uit het verleden. En ik las de jaartallen van hun
levens in steen gehouwen en voelde me ontroostbaar.
Parijs
Dewi moet nu ongeveer bij het Gare du Lyon zijn om Kartika
op te halen, die van haar skivakantie terugkeert.
Om 18.00 uur arriveerde ik op Avenue Montaigne 12. De
deur van het appartement stond al wijd open en Kartika was
thuisgekomen. Zij sprak veel over haar vakantie en het schooltje Le Petit Prince. Ze was bezig een gedicht te schrijven. Zij
vertelde uit La Clusaz ook een gedicht aan haar moeder te hebben gestuurd. „That must have made her very happy,” zei ik.
„I don’t know,” antwoordde het kind, wat me door merg en
been ging. Ik probeerde haar uit te leggen dat sommige mensen nu eenmaal gesloten karakters hebben en zich moeilijk uiten. Al laten zij het niet merken, van binnen zijn ze wel degelijk blij. Het flitste door mijn hoofd, dat Bung Karno eens
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278 Het is onwaarschijnlijk dat Alexia nog bij de groep was.
279 Tennessee Williams, Memoirs, Double Day & Company, New York, 1975.
280 Hij is dan zelf 26 jaar.
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moest weten dat ik bezig ben zijn kind een riem onder het hartje te steken.
Ze ging sprookjesboeken halen. Zij las in perfect Frans een
paar fabels voor, inbegrepen een van La Fontaine. Ik nam haar
nauwkeurig in me op en probeerde een glimp van haar vader
terug te vinden. Daarop wilde zij een spelletje doen. Ik zorgde
dat zij met één puntje won. Zij was vrolijk. We lachten veel.
Ongeveer om 20.30 uur ging mevrouw Azuma naar Dewi’s
kamer. Madame zou in vijf minuten verschijnen. Dewi bleef
echter weg. Om 21.30 uur ging mevrouw Azuma nog eens
kijken en kwam terug met de mededeling: „Maybe, she will see
you tomorrow.” Zij stelde voor dat ik een briefje achter zou laten, wat ik deed. Er werd gebeld en een jongeman kwam binnen, die ik goed in me opnam want ik vermoedde dat het een
fotograaf was, misschien wel de society-fotograaf waar Ton van
Dijk over had gesproken. Misschien had Dewi ons plan wel
door een ander laten uitvoeren en de aankomst van de kinderen, inbegrepen de dochter van Bernhard278, alsnog laten fotograferen. Bij Dewi weet je nooit wat zij werkelijk in haar schild
voert.
Ging alleen dineren in de Bar des Théâtres en besefte andermaal dat Parijs, zonder Peter, voor mij nauwlijks meer een echt
uitje is. We hebben hier te veel samen genoten.
Ik lees Memoirs van Tennessee Williams279 waar veel in staat wat
je gevoegelijk kan overslaan, maar dan ineens kom je een belangwekkende passage of een juweeltje van een gedachte tegen. Klaverblaadjes van vier liggen ook niet voor het oprapen.
Al op pagina 9 spreekt hij met de Russische dichter Yevgeny
Yevtushenko over homoseksualiteit in de USSR. „Being a homosexual,” zei Williams tegen de Rus, „I am very concerned
over Soviet treatment of my kind in your country.” „Absolute
nonsense. In Russia we have no homosexual problem,” kreeg
hij ten antwoord. Ik weet uit eigen ervaring dat dit tot op zekere hoogte waar is. Maar de boys in Leningrad vertelden me
dat er wel degelijk zeer streng tegen homo’s werd opgetreden.
Er zit een jongen in dit restaurant, in jeans, met zijn rug naar
me toe in gezelschap van een fris, blond meisje. Zijn rug windt
me zonder weerga op. Je zal zo’n lijf maar hebben! Later zag ik
zijn gezicht, wat minder opwindend was, maar die rug en wat
er onder zijn shirt zit, is sensationeel.
Tennessee Williams beschrijft in 1940280 aan Cape Cod de hort
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op te zijn. Hij zag een blonde jongen op een veranda „and I
don’t think it took me more than ten minutes to convince him,
despite his protestations of being ‘straight’281, that his life would
not be complete until he had passed an evening in my embrace
(…) the blond kid was just a
one-night lay, an evanescent bit
of trivial music.”
Drie dagen later loopt hij tegen
Kip aan (zie hiernaast) bij het
Captain’s Jack Wharf in Province Town. „He was the
youth to which I dedicated my
first collection of short stories.
He had his back to me, as I entered, since he was facing the
stove, up-stage, preparing clam
chowder, New England style,
the dish on which he and his
young platonic friend Joe were
subsisting that summer through
economic need. He was wearing dungarees, skin-tight, and my
good eye was hooked like a fish,” aldus Williams in zijn
Memoirs.
22 februari 1976

Hotel Vendôme
Droomde meer dan ellendig van Peter. Frederick was in Nederland aangekomen. Peter liet me als a hot potato schieten.
Vroeger zei hij dan dat Philip Nasta emotioneel belangrijker
voor hem was dan ik. Nu is Frederick prioriteit nummer een.
Ik voel me miserabel bij het opstaan.
Toen ik gisteravond in het hotel terugkeerde was er een boodschap om Dewi te bellen. Mevrouw Azuma vroeg om haar in
de orangerie te telefoneren. Dit heb ik gedaan. Dewi verontschuldigde zich in verschillende toonaarden me te hebben laten
wachten. Zij had een lunch gehad, die lang had geduurd en
was daarna uitgeput geweest. Ik moet om 12.30 uur in haar appartement zijn. Ze zei te zullen opstaan: „Okay, I promise darling,” waren haar laatste woorden.
Ik heb Kartika Sukarno beloofd (zij is nu dus negen jaar, net als
Alexia Lejeune) dat wanneer zij achttien jaar zal zijn, ik een
boekje Letter to Karina zal schrijven om haar te vertellen hoe
haar vader was.
281 Niet-nicht.
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Bar des Theatres, 14.50 uur
Belde zojuist Ton van Dijk van Nieuwe Revu. Dewi wist precies wat er was gebeurd. Ik vermoed dat zij de hele zaak in elkaar heeft gezet, ook al liet ik daar twijfel over bestaan door het
haar niet te vragen. Er zijn dus toch foto’s van Alexia Lejeune
gemaakt.
Het is duidelijk, dat nadat ik Ted Vernède, de secretaris van de
prins, had gewaarschuwd dat bekend was waar de dochter verbleef, in La Cluzas de volgende dag ’s morgens een limousine
verschenen was, waarin een meisje instapte dat door een dame
werd afgehaald – vermoedelijk haar moeder – en naar het
vliegveld van Annecy werd gebracht voor de vlucht terug naar
Parijs. Zij zouden onder een andere naam hebben gereisd. De
society-fotograaf die alles had vastgelegd, blijkt Henry Pessar te
zijn die zich ook bij Ton van Dijk had aangediend. Hij was
naar La Clusaz gegaan en Dewi vertelde: „He could no even
do pipi for days, because he did not want to miss anything. Pessar has a very bad opinion of you.”
„I don’t even know the chap,” zei ik.
„The people at Der Stern must have told him,” aldus Dewi.
Na de foto’s in La Clusaz en Annecy genomen te hebben, wilde Pessar absoluut zeker zijn dat hij de juiste personen had gefotografeerd. Hij belde de moeder van het meisje op om te
zeggen dat er per abuis een koffer op het vliegveld van Annecy
was achtergebleven. Daarop moet Pussy hebben geantwoord:
„Please deliver it to our home.” Dewi zei: „What more proof
do you want?”
Ton van Dijk wil de foto’s niet hebben. „Laat Pessar maar naar
een schandaalblad gaan. En wat moeten ze kosten?” Der Stern
heeft hem gevraagd ermee naar Hamburg te komen. Kartika
had Dewi trouwens verteld: „There were so many journalists.”
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Tennessee Williams ontmoette Fidel Castro via Ernest Hemmingway en schrijft zeer oppervlakkig over het nieuwe Cuba.
Hij spreekt met geen woord over de Cubaanse homo-farms. Een
zin als „Writing was my life, and its failure would be my death”,
begrijp ik niet. How can? Zijn writing is er toch immers al? Hoe
kan het dan nog een failure worden? Wanneer „anderen” jouw
schrijven als failure beoordelen is dit volmaakt irrelevant, laat
staan dat de mening van anderen over jouw werk jouw dood
kunnen veroorzaken. Absurd. „Be absolutely genuine to yourself, and your writing cannot ever be a failure”, zou ik tegen
Williams willen zeggen. „One cannot ever be less, or more
than oneself. One is oneself.”
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Zij was zelf bij vertrek tussen andere kinderen in het midden
van een auto geplaatst. Ook had Dewi contact opgenomen met
de prefect van de politie, die haar had verzekerd dat Gijs van
der Wiel absoluut niet kon weten dat ik hem vanuit Dewi’s appartement belde. Misschien heb ik het, als gebruikelijk, wel zelf
eruit geflapt dat ik hem vanuit Avenue Montaigne belde. Het
incident leidde in ieder geval tot wantrouwen van Dewi’s kant,
en begrijpelijk.
Tegen 16.00 uur verscheen Henry Pessar ten tonele in Dewi’s
flat. Het was inderdaad de jongeman die ik eerder had gezien
en als fotograaf gebrandmerkt. De kerel heeft een gezicht of hij
op zijn neus is gevallen en spreekt snel en soms onverstaanbaar.
Hij vertelde dat Der Stern hem had verteld dat ik 100.000 dollar
had gevraagd. Wel ja. Het wordt steeds meer. Wie er liegt is
niet te achterhalen. Pessar wilde ergens in een park nog foto’s
met Dewi maken. Hij vroeg haar de Rolls van stal te halen.
Kartika had haar moeder verteld dat toen Alexia Lejeune van
de skischool werd weggehaald, men haar had verteld dat er
mensen waren die haar vader wilden vermoorden. Ook dat
nog. Dewi vertelde Pessar, tot diens verbazing, dat Alexia uitstekend weet wie haar vader is en dat zij Bernhard, Pussy en
Alexia ook wel samen had meegemaakt.282 Pessar was van mening dat niemand de foto’s zou durven afdrukken, want Bernhard had een precedent geschapen door duidelijk te maken dat
hij er niet voor terugdeinsde, bladen die buiten hun boekje
gingen in rechten te vervolgen.
Pessar vertelde dat de Parijse woning van mevrouw Lejeune
lange tijd door fotografen in de gaten was gehouden, maar Pussy liet zich niet zien en kwam ook niet aan de telefoon. Een
dienstbode nam gesprekken aan. „Perhaps we could get a girlfriend from Pussy – not you (tegen Dewi) – to talk to her. You
remember how that woman, that had an affair with the son of
the Aga Khan, Karim, talked unofficially to the press, the story
came out anyway. She sued the press, got even 10.000 francs,
and in the meantime she was only too happy the story got
out.” Met andere woorden, misschien wilde Pussy Grinda wel
bekend maken dat Bernhard de vader van haar dochter was.
„Well,” zei Dewi, „everyone knows that Victor Emmanuel is
not the son of King Umberto, but of the Duc of Aosta, yet, he
remained the crown prince of Italy.”
„You are well informed,” aldus Pessar.
„Well, it is known, that royal families have paid amounts of
282 Later vertelde baronesse Jacqueline de Gunzburg in New York mij hetzelfde. Alexia
zei in gezelschap „papa”.
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23 februari 1976

Vanmorgen reeds vroeg op weg naar Keke in Bosch en Duin,
zag ik aan de rand van Amsterdam een blonde jongen op een
fiets. Het was of de bliksem bij me insloeg. Lang haar, jeans en
een smoel! Ik debatteerde met mezelf of ik zou omdraaien. Iets
dergelijks gebeurde met Peter in 1967. Bij de Dolderseweg zag
ik twee soldaten met zwarte baretten op fietsen. Een lazerde
eraf. We lachten beiden. Het lijkt onwerkelijk in 1976, een militair op een fiets.
De hond was weer buiten zichzelf van blijdschap te worden
bevrijd. Bij Bruna was eindelijk de Mexicaanse editie van Volume I van de Club van Rome-interviews gearriveerd. Zond een
exemplaar aan broer Theo.
Woonde de receptie bij op de sovjetambassade voor de 58ste
verjaardag van de Army en Navy. Romanov begroette me met:
„Marshall Oltmans, we have promoted you.” Ik gaf hem een
brief met het advies oud-minister Stuyt van Wetenschapsbeleid
te ontmoeten. Er is nu ook een diplomaat gearriveerd, Igor
Krotov, die vloeiend Engels spreekt, als Rom zelf.
24 februari 1976

Wilde Peter naar zijn repetitie in de Brakke Grond brengen en
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money to stop rumors through advertisements in newspapers,
to stop certain stories.”
„Yes, I forgot that,” aldus Pessar, „but in this case we better
forget the whole story. We can do nothing about it. We have
no proof. No one will really print it.” Ze waren het er over
eens dat de Franse aristocratie een lijn trekt en onder geen
voorwaarde iets over de affaire naar buiten zou brengen. Dewi:
„But it could not be published with question marks?”
Pessar: „I know the law, it is too dangerous.” Hij vertrok en
schreef zijn telefoonnummer voor me op.
Ik vroeg of Dewi eventueel bereid was
naar Peters première van de Rocky Horror Show te komen. Dan is zij a good
sport. Ze moesten haar maar een uitnodiging zenden. Rene Solleveld – en
ook Peter – zal blij zijn.
Ontmoette de Surinaamse journalist Anton Fuk, die vertelde te
weten dat Hofland aan Fahrenfort van De Telegraaf had geschreven diep gekwetst te zijn geweest door diens felle artikel
tegen Hofland. „Hoe kan je zo diep zijn gezonken,” zou Henk
hem hebben gevraagd.
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parkeerde de TR-6 op een bruggetje vlakbij. Aan de voet van
de brug gingen we een coffeeshop in. Ik pleegde een telefoontje.
Juist namen we een slok koffie toen mijn auto met een geweldige klap de shop kwam binnenrijden.283 Het was gaan regenen,
de weg was glad geworden en al stond de wagen op de rem,
blijkbaar was hij gaan schuiven. Overal glas. Ik riep tegen Peter: „Theo, pas op!”284 Peter zag spierwit en verroerde zich
niet. Er lag overal glas. De mensen schrokken zich een ongeluk. Het was een klap als een bominslag. Gegil. Pas toen bemerkte ik dat mijn auto bedekt onder glas tegen de pui van de
coffeeshop stond. Keke hield zich kalm, die had nota bene in de
auto gelegen. De politie kwam.
Televisiemaker Erik de Vries belde. Hij had Friso Endt gesproken, die hem had verteld dat ik een foto van het negenjarig
„zoontje” van prins Bernhard in Parijs bezat. Dat zou de foto
zijn geweest die ik volgens Hofland aan de Haagse Post zou hebben aangeboden, en waarmee ik tenslotte uit pure ellende naar
de Nieuwe Linie zou zijn gestapt. Amsterdam blijft een kletsgat.
Toen ik tegen De Vries zei dat ik bijna voor AKTUA had gewerkt, zei hij: „Naar die NSB-troep kan ik niet kijken.” Hij
hing op „want Lotje Köhler staat aan de deur”.
Om 11.45 uur belde ik Fred van der Spek (PSP) om na te gaan
of er vragen zouden worden gesteld over de prins. „We zijn
nog niet aan jouw agendapunt toe.” Hoe de kansen lagen?
„Fifty-fifty.” Om 17.40 uur belde ik weer. „De vragen worden
nu uitgetikt. Valt je mee, he?”
„Was Bram van der Lek tegen?”
„Nee, helemaal niet, we waren eigenlijk vrij gauw rond.” Nog
later vertelde Van der Spek dat Kamervoorzitter Anne Vondeling bepaalde bezwaren tegen de vragen had.285 „Hij wil de prins
sparen,” zei Fred, „maar we kunnen Bram van der Lek niet
vinden en er wordt morgen verder over gesproken.” Dat betekent verder afzwakken.
Peter was uit zijn doen geweest door het ongeluk met de auto.
Ik werd er vanmiddag eigenlijk misselijk door en begon te
hoesten.
Ontmoette Jan van Beek en Fred Sanders van de GPD in het
Promenade Hotel. „Willen jullie de informatie over Parijs hebben?” vroeg ik hen. „Ja, maar voor de brandkast,” aldus Van
283 Coiffeur Coffeeshop Meuwse, Rokin 119-121.
284 Op kritieke momenten verwisselde ik altijd de namen van Peter en mijn jongste
broer.
285 Het is voor mij altijd een raadsel geweest wat de werkelijke achtergronden van Vondeling zijn geweest. Voor mij had hij nauwe banden met de CIA en de inlichtingendiensten.
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25 februari 1976

Al vroeg belden Wim Klinkenberg en Igor Cornelissen omdat
de Volkskrant had gemeld dat Fred van der Spek en de PSP vragen
hadden gesteld. Kees Bastianen vermeldde erbij dat Anne Vondeling aarzelde of hij de vragen tot het parlement zou toelaten.
Fred en Bram hebben doorgedrukt wat Carel Enkelaar niet
durfde uit te zenden, namelijk dat zij willen weten of Bernhard
het Lockheed-geld nodig had voor „persoonlijke verplichtingen”. In de toelichting tot de vragen spreken de Kamerleden
over „een situatie rond een mysterieuze dame in Parijs.” Zij noemen ook Jack Anderson. De soufflage is perfect overgekomen.
Ook de VARA Radio heeft thans een bericht over „een dame in
Parijs”.
Besloot de Lockheed-Commissie van Drie volledig in te lichten. Ik schreef een brief van twee pagina’s286 en gaf die om 12.30
uur aan de dienstdoende klabak op Plein 1813 af.
Liep tegen de journalisten Anton en Sue Koenen (zij schrijft
286 Zie bijlage 38.
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Beek. Hij ging eerst een aantal GPD-hoofdredacteuren, zoals
Max Snijders in Utrecht, en anderen bellen. „Het is akkoord,”
zei Van Beek, die glimlachend naar onze tafel terugkwam. „Maar
als blijkt dat het niet zo is dan moet je voor straf met die juffrouw in Parijs naar bed.”
Daarop heb ik de hele affaire, compleet met telefoonnummers,
gedicteerd.
In het American hotel had ik een afspraak met ambassadeur
Bajpai van India. Peter was er naar Minnesota aan het telefoneren. De ambassadeur vertelde dat er komende weken bij Plon
in Parijs een interviewboek met Indira Gandhi zou uitkomen,
dus mijn plan was achterhaald. Jammer. We spraken ook nog
over Bernhard. Ik vermoed dat de ambassadeur nogal rechts is
georiënteerd.
Erik de Vries belde opnieuw. Hij had over zijn AKTUA-opmerking nog eens nagedacht. Het ging te ver om ze een NSB-troep te
noemen, maar het stond vast dat de TROS en De Telegraaf nu eenmaal nauwe banden onderhielden. Dat verklaart nog beter waarom Wibo niet met mij mag samenwerken. Erik vertelde dat de
heer J.J.R. Stokvis (hoofdredacteur) thuis bij hem op bezoek was
geweest. Erik had hem meegedeeld niet aan de Hilversumse
ziekte van de zuilen te willen meewerken en dat hij zijn eigen
films maakte zonder inmenging van wie ook. Ik vroeg me af of
dit waar was, want De Vries zit duidelijk in de VARA-hoek.
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voor de Times) aan. Zij wisten te vertellen dat PB twee kinderen in Parijs had. Ik maakte hen duidelijk dat het oudewijvengeklets was.
Lichtte Gijs van der Wiel van de RVD in dat ik, zoals hij had geadviseerd, de Commissie van Drie had ingelicht. „Hebt u alles
gegeven?” vroeg hij. „Nee, de essentie.”
Jan van Beek vertelde dat de Commissie van Drie in Lech,
Oostenrijk, een ontmoeting met prins Bernhard had gehad, die
op keet was uitgelopen. Hij liet me door Sanders bellen dat ik
dit gegeven niet mocht gebruiken.
Fred van der Spek belde om te zeggen dat Anne Vondeling
vooral bezwaren had tegen de uitdrukking „mysterieuze dame”.
Hij vervolgde: „Ik had het gevoel, dat Vondeling hier heel oprecht in was.” Daar geloof ik niets van. „Vondeling vond die
betiteling niet essentieel voor onze vragen. Ik heb hem geantwoord dat ik dit wel vind en dat ik het oneens was met zijn
standpunt. In die situatie zijn we uit elkaar gegaan. Ik heb wel
gezegd begrip te hebben voor zijn standpunt.”
„Het komt er dus op neer,” zei ik, „dat de mevrouw in Parijs
eruit moet?”
„Ja, inderdaad, maar anders zouden onze vragen in het geheel
niet hebben kunnen doorgaan.”
Voilà. Zo werkt onze democratie.
Ontmoette Hans Gualthérie van Weezel op het moment dat ik
Ton Planken van de NOS vroeg of ze iets aan de vragen van de
PSP zouden doen. Hans merkte op: „Ik zou niet op die manier
tegen die mensen spreken, je speelt ze in de kaart.”
Jan Prins van de Haagse Courant belt om te vertellen dat een familielid van Pussy Grinda heeft toegegeven, dat deze dame een
relatie met prins Bernhard heeft.
Het Vrije Volk opent met de vragen van de PSP. NRC Handelsblad
zwijgt in alle talen. Journalistiek!
26 februari 1976

Om 02.00 uur vannacht belde Ton van Dijk dat de Haagse Post
een grote reportage ging maken over alles wat er rond Lockheed was gebeurd. Hij had geadviseerd dat ook met mij contact zou worden opgenomen. Ik vroeg hem: „Waarom? Als ik
mijn verhaal wil vertellen schrijf ik het zelf.”
Henk Hofland wil ook een partijtje meeblazen en schrijft twee
pagina’s in de Haagse Post. Hij noemt zijn verhaal: DE PRINS EN
DE ACHTERKLAP. Typisch Hofland. Op het kritieke moment
neemt hij een positie in als zouden alle berichten over de prins
naar het rijk der fabelen kunnen worden verwezen. „Het zal
230

22-12-2006

10:59

Pagina 231

287 Haagse Post, 28 februari 1976.
288 In 1992 is dezelfde Dankert tweede man op Buitenlandse Zaken en zag hij kans een
gigantische blunder voor Nederland in Brussel te organiseren.
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waar zijn, dat een aantal zonderlingen aan de ene kant van de
scheidslijn van harte hoopt op het bewijs van zijn schuld, maar
even krachtig is aan de andere kant het verlangen naar het bewijs van zijn onschuld, in het bijzonder om daarmee Den Uyl
om de oren te kunnen slaan. Want dat is de kronkel in het reactionaire brein: de man die het onderzoek naar de waarheid
heeft geïnitieerd is degene die uiteindelijk zal hangen, ongeacht
het resultaat. Hij, de onderdaan, had de prins op zijn woord
moeten geloven.”287 Een kletsverhaal om mee te doen zonder
de geringste research, want daar is meneertje nu eenmaal van nature te lui voor.
Bij het opstaan meldt Anton Koenen me dat De Telegraaƒ het
verhaal van prins Bernhard en diens vriendin Poupette vanmorgen nu groot opgemaakt brengt. Het Telegraaf-verhaal wemelt
van de onjuistheden. Het is een beproefde truc: als uitgerekend
De Telegraaf ermee komt, houden de andere bladen hun mond.
De Zwitserse regering heeft een communiqué uitgegeven dat
de Commissie van Drie nu in dat land kan werken, onder meer
om met twee sleutelfiguren van de Lockheed-affaire, Fred Meuser en Hubert Weisbrod, te kunnen spreken. Het Algemeen
Dagblad is er via Peter d’Hamecourt in Washington achtergekomen dat de Amerikaanse Beurs Commissie (SEC) over documenten beschikt waaruit blijkt dat Lockheed 100.000 dollar
aan prins Bernhard overmaakte. De stukken mogen echter niet
naar buiten komen, kunnen zelfs niet aan de Senaatscommissie
voor onderzoek worden gegeven. Alleen Henry Kissinger kan
er voor zorgen dat de stukken worden vrijgegeven, maar dat
gebeurt niet. Hij is immers een trouw bezoeker van Bernhards
Bilderberg Conferenties? Al komt de „achterklap” op die manier niet aan het daglicht, something is rotten in the state of Denmark. Dat is zeker.
Voor de Amsterdamse Rechtbank is een vertegenwoordiger
van de Franse vliegtuigfabriek Dassault vrijgesproken van poging tot omkoping. De officier van justitie kapittelde het Kamerlid Piet Dankert, dat hij de poging tot omkoping veel te
laat had gemeld bij de daartoe bevoegde instanties. Dankert
was hierover zeer in zijn wiek geschoten. Hij wilde een verweerschrift op stellen. Intussen heeft de PvdA-fractie een verklaring uitgegeven dat ten onrechte twijfels waren uitgesproken over de zuiverheid van de bedoelingen van Dankert, „ook
al heeft hij onhandig gemanipuleerd”.288

■

MEM20revisie

1975 – 1976

■

MEM20revisie

22-12-2006

10:59

Pagina 232

Intussen meldde de Volkskrant dat de vragen van Van der Spek
en Van der Lek naar de minister-president werden doorgezonden, waarvan de kern is of PB het extra geld van Lockheed nodig had voor persoonlijke zaken in Parijs.289
Peter vertrok naar een modeshow voor HOM in Düsseldorf. Er
waren ruzies bij de repetities geweest, wat hem had gedeprimeerd. Wat hem ook misselijk maakte was dat sommigen van
de collega-acteurs en -actrices zich onvoldoende wasten.
Paul Brader van het ANP belt doodgemoedereerd met de vraag
welke mijn bronnen waren om een brief aan de Commissie
van Drie te zenden. Dit had ik namelijk de heer Baggerman,
hoofdredacteur, gemeld. „Slechte man,” aldus Fred Sanders
van de GPD. Fred leek geïrriteerd dat ik de Commissie inlichtte.
Ze waren zelf op onderzoek gegaan. Ze hadden Henri Roussel
benaderd, die zeer nerveus was geworden en had gezegd Pussy
Grinda in geen tien jaar te hebben gesproken. Ook was gebleken, dat op het nummer van Avenue Raphael het zusje van
Pussy en niet Stanislav baron Lejeune woonde.
Wibo van de Linde belde. „Ik heb zojuist het transcript gezien
van wat je op het programma Embargo290 van de VPRO hebt gezegd. Dat zou ik liever van je te horen hebben gekregen.”
„Ik gaf ook duidelijk aan jou de voorkeur, Wibo, maar je hebt
er in Loosdrecht met je neus opgezeten wat je baas, meneer
Leeman, allemaal debiteerde. Jij deed niets. Daarom zit de informatie nu bij de VPRO.”
Er staat een schitterende foto van Peter in het blad Hollands
Diep.291
Ton van Dijk telefoneerde een paar maal. Hij wil nu ook snel
met een publicatie komen, maar weet nog niet hoe en wat.
Eindelijk begint hij door te krijgen dat hij bezig is de boot te
missen. Maar hij zoekt het nu maar zelf uit. Ik ga naar broer
Theo in Zwitserland.
Collega Terry van de Sunday Times belde een paar maal uit Parijs. Hij had informatie, ook over bindingen van PB met I.G.
Farben. Ik adviseerde hem ook met Gijs van der Wiel te spreken. Daarop belde hij dat hij liever geen contact met Wim
Klinkenberg wenste: „He is said to have Soviet contacts.” Ik
snauwde terug: „I myself called everything under the sun, CIA,
KGB, whatever.”
Daniel Schorr, de Washingtonse journalist die in de Village Voice
een aantal cruciale CIA-documenten wist te publiceren, kan het
289 Zie bijlage 39: Kamervragen.
290 De tekst d.d. 20 februari 1976 bevindt zich in mijn dagboek.
291 Zie fotokatern.
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Fred van der Spek schijnt meteen antwoord op zijn vragen te
hebben gekregen van Joop den Uyl. Hij werd met een kluitje
in het riet gezonden. Ik belde hem: „Hoe vond je het antwoord?”
„Ja, natuurlijk erg lullig. Ik dacht wel dat we geen echt antwoord zouden krijgen.” Hij is echter met het effect van zijn
vragen ingenomen. Hij vroeg ook om een kopie van mijn brief
aan de Commissie van Drie. Opmerkelijk was trouwens dat De
Telegraaf gisteren sprak over „netelige vragen” van Van der
Spek en het Algemeen Dagblad als redactioneel publiceerde: ONNODIGE VRAGEN. Deze krant meende dat de PSP naar „de bekende weg” vroeg. Wat is „de bekende weg”? Dat prins Bernhard al negen jaar lang een prinses van Oranje verborgen
houdt? Of is zij een prinses Van Lippe-Biesterfeld? Waarom
heet dit kind Lejeune?293
Vanmorgen brengt Sue Masterman, de vrouw van Anton Koenen, het bestaan van Bernhards dochter in de Times. Zoals De
Telegraaf zich gisteren achter de Daily Telegraph verschool, zo
noemde Sue De Telegraaf als bron. Zo rolt dit balletje steeds
verder, waarbij iedereen zich bij voorbaat indekt tegen eventuele gerechtelijke stappen van de zijde van ZKH prins Bernhard.294
De Volkskrant meldt dat Den Uyl jegens Van der Spek het
standpunt huldigt, dat de Commissie van Drie moet uitmaken
wat PB heeft uitgespookt. Dit geldt dus eveneens de stroom van
geruchten dat hij extra poen nodig had voor Alexia in Parijs.
De telefoon stond vandaag roodgloeiend. Collega Terry arriveerde uit Parijs in Nederland en vertelde me dat vijftig man
292 Zou jarenlang, tot 1992 het jaar waarin ik dit schrijf, met Daan Dijksman in het algemeen prima samenwerken.
293 Wanneer ik over de affaire nu, in 1991, een artikel zou publiceren zou ik het De geboorte van een Oranje prinses noemen.
294 Zie bijlage 40, voorpagina Daily Express.
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Nederlandse publiek met zijn informatie niet bereiken. Bij de
Athenaeum bookshop hoorde ik dat dit nummer van de Village
Voice onderweg naar Europa was „weggeraakt”.
Igor Cornelissen van Vrij Nederland adviseerde met klem niet
met Daan Dijksman van de Haagse Post in zee te gaan over de
Lockheed-affaire. Ik belde Bert Vuysje.292
Belde Peter in het City Hotel in Leverküssen. Hij kwam net
uit het zwembad. „Wat lief, ben jij het? De receptionist, die op
me tippelt, kwam me halen.”
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bij zijn blad, The Sunday Times, aan de Bernhard-story werkten.
Hij ontmoette ook Gijs van der Wiel. De Daily Express heeft
over de hele voorpagina staan: BERNHARD STORM GROWS, Private life stories shake Holland. Het verhaal begint met de vragen
van de PSP en noemt Pussy Grinda in de allereerste regels. Het
is toch opmerkelijk dat alle oorspronkelijke leaks van Dewi Sukarno, zoals Jean Noël Grinda, Henri Roussel en nu ook de
moeder van Pussy boven water blijven komen.
H.A. van Wijnen wijst er in Het Parool terecht op, dat Nederlandse kabinetten „de prins zelf om een boodschap stuurden”.
Zo is het precies. Hij werd op zijn handelsreizen voor het koninkrijk vergezeld door een journalist van het ANP, die juichend verslag deed hoe de prins met nieuwe zilvervloten thuiskwam. PB was het kroonjuweel van de Nederlandse industrie.
In 1951 werd hem zelfs een ere-doctoraat van de TH in Delft
uitgereikt vanwege het bevorderen van de technische wetenschappen via zijn wereldreizen. Na 1956, het fatale jaar van de
Greet Hofmans-affaire, was er echter volgens Van Wijnen een
kentering in de fortuinen van PB gekomen. En daar houdt zijn
verhaaltje op. Er werd in 1956 immers overal gefluisterd, dat
Bernhard zelf de Hofmans-zaak naar Der Spiegel had uitgelekt
om van die ongewenste dame op Soestdijk af te komen.
Wim Klinkenberg schreef een artikel op de voorpagina van De
Nieuwe Linie, om uiteen te zetten „waarom de Amerikanen
Franz Josef Strauss en Bernhard op de keien gooien”. Tegen de
achtergronden van de Amerikaanse Atlantische politiek is zijn
analyse interessant. Gaat het er om of West-Duitsland, als gelijkwaardige partner van Engeland en Frankrijk, nu ook een eigen atoommacht zal kunnen opbouwen zoals Strausz heeft
geëist? Heeft men in Washington besloten die neiging rigoureus de kop in te drukken en laat men daarom de proponenten
van die gedragslijn vallen? Ik vind het een belangwekkende bijdrage in de discussie.
Wie schetst mijn verbazing dat NRC Handelsblad vanavond de
ongebruikelijke stap doet om Klinkenberg rechtstreeks in een
hoofdartikel, ORAKEL, aan te vallen. Wim belde dat hij vrijwel
zeker wist dat Henk Hofland het stuk had geschreven. Hoe
komt het toch dat Henk op kritieke momenten steeds lijkt tegemoet te komen aan wat de officiële gedragslijn in Den Haag
is. Ik verdenk hem er steeds meer van een heimelijke kontlikker van de overheid te zijn. Waarom zou Hofland anders
schrijven dat Klinkenberg het publiek op „een aantal druipende oude koeien uit de sloot van het prinselijke leven vergast”?
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De heer J.H. Kist van de Commissie van Drie bevestigt keurig
de ontvangst van mijn brief.296
Jan van Beek vertelde vanmorgen dat een verslaggeefster bij
Pussy Lejeune op Avenue Spontini had aangebeld met een
boeket bosviooltjes. Een dienstmeisje had in het Nederlands
van achter de deur gezegd: „Wie bent u?” en de bloemetjes
moesten bij de concierge worden achtergelaten. Jan Prins van
de Haagse Courant belde dat een juffrouw namens deze krant bij
Pussy had aangebeld en dat de deur werd dicht gesmeten: „U
bedoelt zeker mijn nichtje.”
Schiphol
Ik ontvlucht de hele bende en vlieg naar Milaan, waar Theo
me zal afhalen. Hij vroeg nog door de telefoon wat ik met
Keke zou doen. Ik mocht hem in het toestel meenemen.
Hij ligt zoet in zijn reismandje met het deurtje open, alsof hij
zijn hele leven nooit anders deed dan vliegen. Ik zei dat ik een
kinderkaartje voor de hond had genomen, maar dat ik het als
verrassing had bedoeld. Hij zou niets zeggen.
De Daily Mail en de Daily Mirror publiceren de eerste publieke
foto’s, tenminste, de eerste die ik heb gezien, van Pussy Grinda
in zwempak, als teenage starlet. Ook zoals zij er nu als Hélène
baronesse Lejeune uitziet.
295 Het zou niet de eerste keer zijn. Zie ook: Joachim Joesten, The Garrison Enquiry,
Tandem Books, 1967.
296 Zie bijlage 41.
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Hofland bekritiseert al schrijvende zelfs zijn vrienden Cherry
Duyns en Hans Keller van de VPRO, voor het doorgeven van
Klinkenbergs meningen. En tenslotte weet hij niets beter te
doen dan Wim naar het rijk der Stalinisten en De Waarheid te
verwijzen. Maar het beroerde is, dat Stalinisten en De Waarheid
ook wel eens gelijk kunnen hebben. Hofland zou niet in staat
zijn een analyse te produceren met de wereldproblematiek als
achtergrond zoals Klinkenberg in de Nieuwe Linie doet, omdat
hij eenvoudig niet over de informatie beschikt.
Een mij onbekende heer Bronkhorst belt naar Amerbos, om
mij er op te wijzen dat de journalist Joachim Joesten om het leven kwam omdat hij zich te veel verdiepte in de moord op JFK.
„U weet het, de CIA verklaarde hem vogelvrij, en zo gaat dit
met grote journalisten.” Wat betekent zo’n telefoontje? Een
verkapte bedreiging?295
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Lugano
Vannacht „zag” ik mam in mijn droom. Zij keek heel triest. Ik
raakte haar gezicht aan en zei: „Mam, sorry dat ik pas zo laat
verstandig ben geworden.” Het was het tederste gebaar dat ik
me kan herinneren. Droomde van alles en iedereen en er was
ook iets met Henk Hofland. Over Peter herinner ik me niets.
Ik betrap me er op bijna dagelijks mams naam stil voor me uit
te mompelen, ik kom er alleen niet toe erover te schrijven.
Broer Theo wachtte me in Milaan in high spirits op. Hij zag er
gebruind en prima gezond uit. Hij had een dekentje meegebracht waar Keke in de auto op zou kunnen slapen. Het was
prachtig stralend weer. Nellie was zeer verrast toen we thuiskwamen. We lunchten op het terras.
Hij heeft een probleem. Zijn verblijfsvergunning in Zwitserland wordt na drie maanden unemployment automatisch ingetrokken. Met Titan Steel zijn er problemen. Hij heeft ontdekt
dat hij ook bij die firma met crooks te maken heeft. Hij zou een
textielbedrijf kunnen leiden, maar hij heeft weinig zin zich nog
eens in die branche te moeten in te werken. „Je bent pas 48”,
zei ik. „Wanneer je 60 zou zijn, zou ik dit begrijpen.” Ze hebben een dacha op 220 kilometer van Kaapstad gekocht. Hij
overweegt voorgoed naar Zuid-Afrika terug te keren. Tenslotte is hij burger van ZA geworden en is zijn vrouw Zuid-Afrikaanse. Broer Hendrik overweegt emigratie naar Australië of
Nieuw-Zeeland.297
We zijn voor de lunch naar Gandria gereden en wandelden
twintig minuten naar een restaurant. Ze maakten in 1970 dezelfde trip met mam. Ik zag een geel vlindertje en wist hoe zij
ervan zou hebben genoten. Perhaps we shared feelings in memory
of our mother, maar ik voelde er niets van. Er waren momenten
dat ik op het punt stond tranen in mijn ogen te krijgen. Zond
kaarten aan Casper, Frank, Tage en anderen.
Ik adviseerde Theo te proberen tijd te winnen met een finaal
besluit terug naar Zuid-Afrika te gaan. Hij zei later: „You paid
perhaps a historic visit. We wanted to get your views.” Hij herhaalde dit en zei dat ik hem waardevolle gedachten had meegegeven. „Toch heb ik zelf het gevoel,” zei ik hem, „alsof ik tegen een muur had gesproken want ik denk dat je je eigen weg
zal volgen.”
„Nee,” zei Nellie, „in 1973 we were ready to leave. We pac297 In 1992 woont hij nog altijd in Kaapstad en heeft de gedachte nog te vertrekken opgegeven.
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Milaan-Amsterdam, Al Italia
Keke slaapt als een superzoet kind naast mij. Hij kroop uit zijn
reismand en is in cloud nine. Ik zei tegen Theo: „Zou mam het
niet lief gevonden hebben dat hij mee naar Lugano is gevlogen?”
„Ja”, zei Theo. Ik kan hem niet meer op het onderwerp van
onze moeder brengen. Hij zei op een paar brieven na – ik vrees
over zakelijke aangelegenheden – alles te hebben weggegooid.
„Dat is voorbij,” was zijn ijskoude commentaar.
Tennessee Williams is soms toch een utterly stupid guy. In 1947
was hij voor de première van Streetcar in New-Haven waar
Thornton Wilder hem een ontvangst voor gaf. „It was like having a papal audience,” schreef hij. Had ik Wilder niet gekend,
dan had ik niet geweten dat Williams uit zijn nek kletste. Wilder had een kritische opmerking over zijn toneelstuk gemaakt.
Dan meldt Williams dat hij vijftien jaar later, tijdens een banket
op het Witte Huis, een kleinzielige wraak op Wilder wist te
nemen, door hem een kat te geven toen ze in alfabetische volgorde in de rij stonden om de Kennedy’s en de bezoekende
André Malraux te ontmoeten. Williams lijkt er dan ook nog
prat op te gaan de naam Malraux nooit eerder te hebben gehoord en de eregast met de naam Maurois te hebben aangesproken „which made Jackie Kennedy smile.”
Maar dan vind ik de scène waarin hij
het afscheid van Frank Merlo (zie foto)
beschrijft, weer absoluut roerend en
triest en deze geeft me een draaierig
gevoel in mijn maag. Ze hebben een
love affair van veertien jaar gehad. „De
rek is uit de seks,” zou Annie Schmidt
hebben gezegd. Williams pakt wat hij
krijgen kan, zoals een blond jongetje
in New-Orleans, „Dixy Doxy” (22),
die hij mee naar Key-West neemt,
waar Frankie eigenlijk ook wel trek in
de nieuwe aanwinst heeft. De daaropvolgende spanningen van onderlinge
jaloezie en sensual lust worden exact
beschreven en zijn voor iedere homo
237
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ked and packed. My hands became infected and all by himself,
he arranged to move to Lugano as a complete surprise.”
„Ja, maar toen was mam er nog,” zei mijn broer. Ik begreep
wat dit betekende.
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meer dan herkenbaar. Na nog een paar brief encounters ontmoet
Tennessee „a handsome young painter”. Op een avond kon
Frankie het niet langer aanzien. „Like a jungle cat, he sprang
across the room and seized the painter by the throat. It appeared to me that the painter was being strangled to death.” Williams belde de politie, maar Frank Merlo had zijn slachtoffer allang losgelaten. Bovendien was Frankie die avond zwaar onder
de drugs. De cops mochten Frankie graag, zoals iedereen in
Key-West. „I often thought he could have run for mayor and
have won by a landslide.”
Williams pakte daarop zijn belangrijkste spullen in een auto en
wilde met de painter wegrijden. „Are you going to leave me
without shaking hands? After 14 years together?” zei Merlo. „I
shook hands with him. Then the painter and I drove away.”
Op dat moment kreeg ik een wee gevoel in mijn maag.
Wanneer je dan verder leest en ziet dat Tennessee Williams, na
zich een paar nachten suf te hebben geneukt met die jongen,
hem adviseert zijn reis naar San Francisco voort te zetten – ook
hij wordt gedumpt – dan vraag je je af of Tennessee Williams
nooit het verschil heeft leren zien tussen een vriend maken en
een werkelijke vriendschap beginnen òf een losse flodder
neukpartij. Want een paar regels verder meldt hij alweer „a
handsome young poet” te hebben ontmoet en „a serious flirtation” te zijn begonnen. Vermoeiend geklets.
De Sunday Times heeft, zoals Terry voorspelde, één pagina over
PB gepubliceerd: A RIGHT ROYAL BUSINESSMAN. Vrijwel in de
eerste regels van het artikel wordt vermeld, dat in Washington
wordt aangenomen dat Bernhard extra fondsen nodig had om
de Parijse Poupette Lejeune te ondersteunen. Het gaat om het
eerste van een serie artikelen over The Businessman Prince. Er
wordt heel wat opgerakeld. Vervelend voor Hofland, maar ook
hier worden banden van Bernhard met I.G. Farben en de nazi’s
uitgesponnen, zoals Klinkenberg een paar dagen geleden al in
De Nieuwe Linie deed, tot ergernis van Henk.
Amsterdam, Amerbos
Friso Endt is gisteravond in NRC Handelsblad met nieuwe onthullingen gekomen over de schuinsmarcheerderij van ZKH. Tegen tafelgenoten G.A. Wagner van Shell en C.F. Karsten van
AMRO te Davos, heeft de prins nog vorige week doodkalm gezegd, dat al staat in de boeken van Lockheed dat geld aan hem
werd overgemaakt, „dat geld nooit bij mij is aangekomen. Het
is natuurlijk onderweg ergens blijven hangen.” Dat zijn natuurlijk pijnlijke leugens, zoals inmiddels is gebleken. Wanneer
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Er wachtte een lieve, lange brief van Casper Bake uit Ovambo.
Ik heb deze eerst beantwoord.
Wat me trouwens opvalt in het artikel van Friso Endt, is dat Ted
Vernède het blindelings voor zijn baas opneemt en de veronderstelling dat de prins iets verkeerds zou hebben gedaan, wegwuift met uitspraken als „belachelijk”. Loyaliteit is natuurlijk essentieel in Vernèdes positie, maar hij staat er wel mee voor aap.
Anton IJdo kwam naar me toe om mijn dagboek voor de VPRO
te laten inspreken. Intussen kwam Peter thuis uit Düsseldorf.
Ik voerde tevens verschillende telefoongesprekken. Toevallig
ontdekte ik dat IJdo de tape niet af had afgezet. Ik moest die
passages laten uitwissen. Wat wel werd opgenomen streek me
tegen de haren in. Maar Peter Flik belde vanmorgen dat het
uitstekend materiaal was. Geloof er niets van. Het was volkomen tegen mijn gevoel en alles in, maar to hell with it.
Wim Klinkenberg heeft Hofland op de man af gevraagd of hij
ORAKEL had geschreven. Henk antwoordde dat hij het niet had
gelezen en ook de krant in geen dagen had gelezen. Het kan
waar zijn, maar je weet het bij hem nooit.
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Endt de prins zelf later die avond vraagt om de vier woorden te
zeggen „het is niet waar,” antwoordt ZKH: „Dat kan ik niet
zeggen. Dat ga ik niet zeggen. Ik sta hier boven.” PB denkt misschien echt dat hij als echtgenoot van koningin Juliana onschendbaar is. Dat wordt een ontnuchterende ervaring.
Wat verder uit het paginalange artikel van Endt overduidelijk
aan het licht komt, is dat de prins maar al te dikwijls in dubieus
gezelschap verkeert en dit òf niet in de gaten heeft òf het kan
hem geen fluit schelen. Hij denkt dat hij zich een dergelijke
nonchalance ten aanzien van zijn contacten kan permitteren,
zoals ik in het verleden duidelijk maakte in de gevallen van bijvoorbeeld meneer Suharto in Indonesië of meneer Mobutu in
Kinshaha.
Friso voert naast bekende namen als dr. Joseph Retinger, Fred
Meuser en Hans Teengs Gerritsen ook Tibor Rosenbaum, een
joods-orthodoxe bankier, en Robert Vesco op. Vooral Vesco,
zonder meer een beruchte naam in de financiële wereld, lijkt op
te vallen in de persoonlijke vriendenkring van PB. In 1972 verscheen deze boef, die in de VS wordt gezocht wegens fraude, op
paleis Soestdijk op een partij aangeboden door de Club van
1001. Het kan gewoon niet wat prins Bernhard allemaal heeft
uitgevreten.
Hij is op een ordinaire manier tegen de lamp gelopen. Jammer.
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Om 14.00 uur was ik met Klinkenberg bij Ton van Dijk op het
kantoor van de Nieuwe Revu. Hij gaf me 3.000 gulden voor de
tips in de Lockheed-affaire. Een meevaller. Nu kan ik Peter
helpen zijn bankprobleem te regelen. Van Dijk is er zelfs in geslaagd de foto te achterhalen waarop Pussy Grinda oftewel
Hélène Lejeune, tijdens het staatsbezoek van koningin en prins
aan Georges Pompidou, aan Juliana wordt voorgesteld. Dat
was natuurlijk een smerige streek omdat de koningin er geen
Ahnung van moet hebben gehad te worden voorgesteld aan
Bernhards Parijse maîtresse. Datum: 29 juni 1972 te Versailles.
Arnaud de Borchgrave298 heeft in Newsweek gemeld dat de KGB
een campagne had ontketend om het Nederlandse leger te ondergraven.299 Het is een compleet onzinverhaal, maar dat mag
hem de pret niet drukken. Men vindt het hier heerlijk om zulke berichten te lezen.
William Bast schrijft dat zijn James Dean-film door NBC als een
two hour special op televisie is getoond. De reacties waren incredible. „The best critiques I have ever received, some of the best I
have ever read for any TV-film.” Hij heeft zojuist een nieuwe
TV-special van twee uur voor NBC afgeleverd. Het is The Man in
the Iron Mask naar een verhaal van Alexandre Dumas.
2 maart 1976

Zelfs de heer Luns noemde de reportage van De Borchgrave
„Indianenverhalen”.
Georgii Arbatov300 schrijft naar aanleiding van het 25ste Partijcongres van de CPSU, dat de stereotype weergaven van de Sovjet-Unie in het Westen nodig moeten worden herzien. De
USSR wordt door Amerikaanse leiders afgeschilderd als „a slowwitted teenager who has suddenly acquired great physical
strength and is ready to use it unreasonably. In contrast, the US
is presented as a wise and mature power, called upon to restrain
the arrogant upstart. Both stereotypes are equally incorrect.
Yes, the Soviet Union today does really have greater economic
and military might than ever before in history. But another fact
is also obvious: never before has the Soviet Union pursued
such a vigorous policy aimed at strengthening peace and international security, restricting the armaments race and promoting
international cooperation.”301 Ik ken professor Arbatov nu vijf
jaar. Ik wil iets met hem doen.
298
299
300
301

Later zou hij vanwege bindingen met de CIA uit Newsweek worden gesmeten.
Newsweek, 8 maart 1976.
Directeur USA Instituut USSR Academy of Sciences.
Newsweek, 8 maart 1976.
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3 maart 1976

4 maart 1976

Weet wie het is geweest: G.M. Ewijk uit Landsmeer met een
Fiat 124.
Prins Bernhard heeft zijn reis naar Zuid-Amerika afgelast om
beschikbaar te zijn voor de Commissie van Drie en het onderzoek naar de Lockheed-smeergelden.
President Suharto heeft ten langen leste generaal Ibnu Sutowo,
de boef die Pertamina al die jaren heeft gerund, uit zijn functie
ontheven. Dit gebeurt tien jaar nadat ik als eerste deze mijnheer en zijn corrupte praktijken in het weekblad De Spiegel te
Wageningen uit de doeken deed. Met Ibnu zijn nog zes directeuren de laan uitgezonden. Generaal Piet Hartono volgt hem
op. Meneer Suharto komt uiteraard niet op de gedachte een
werkelijk bekwame figuur op die post aan te stellen of iemand
te benoemen die a priori niet corrupt zou zijn.
Fred Sanders heeft aan alle hoofdredacteuren van de GPD een
vertrouwelijk memorandum over de Lockheed-affaire gezonden, waarin ook ruimschoots van mijn informatie gebruik
werd gemaakt. Een van die heren ging zover Sanders op te bellen om hem te zeggen dat hij „dergelijke stukken” niet onder
ogen wilde krijgen. Zo’n man loopt dan rond met een visitekaartje waarop journalist staat.
Bezocht Henri Faas om hem te verzoeken nog eens mijn vragen voor Leo Tindemans in verband met mijn EUROPA-boek
door te nemen. Er kwam niet veel uit. Hij denkt bijvoorbeeld
dat China de toekomstige bondgenoot van Europa zal worden.
5 maart 1976

Oud-ambassadeur Djawoto schrijft eindelijk weer eens uit Peking.302 Hij zendt 200 dollar voor Surjono in Moskou. Hij vraagt
naar ambassadeur Hanafi in Parijs. Ook attendeert hij me op het
feit dat in het boek Ten Years’ Military Terror in Indonesia, geschreven door Malcolm Caldwell, Ernst Utrecht, Oey Hong Lee,
W.F. Wertheim, Carmel Budiardjo en anderen, op pagina 262 en
263 Dewi’s brief aan president Gerald Ford in haar geheel werd
opgenomen. Die brief stelden wij vorig jaar samen in Parijs op.303
302 Brief d.d. 28 februari 1976.
303 Malcolm Caldwell, Ten Years’ Military Terror in Indonesia, Bertrand Russell Peace
Foundation for Spokesman Books, Nottingham, 1975.
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De krokussen staan in bloei.
Iemand reed tegen mijn auto aan. Een voorbijganger was zo
vriendelijk een briefje met het nummer op mijn ruit te plaatsen.
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6 maart 1976

Liep in de stad tegen Tage Domela Nieuwenhuis aan. We zaten
op het Rembrandtsplein. Waarom ben ik toch zo op hem gesteld? Hij is bovendien strikt hetero.
Zond Karina Sukarno een verjaardagskaart van een meter vijftig met een serie sprookjes om op de muur te hangen. Zij
wordt 11 maart tien jaar.
Vanavond belde ik Dewi Sukarno. Kartika kwam aan de telefoon, lief als altijd. Vervolgens onstond als gewoonlijk een scène met Dewi. Haar „vrienden” hadden haar geïnformeerd dat
ik op televisie was verschenen en wereldkundig had gemaakt
dat zij de uiteindelijke bron van alle informaties over prins
Bernhard en diens vriendin was geweest. Bovendien had zij via
„haar contacten” ontdekt, dat ik hetzelfde aan Bernhard zou
hebben gezegd. Vorige zomer had ik ook al de zijde van „that
crook Francisco Paesa” – haar voormalige verloofde – gekozen, die haar nu chanteert en geld wil hebben. Hij komt niet
meer aan de telefoon. Bovendien wist zij dat alle publiciteit
over Bernhard in Engeland, eveneens van mij afkomstig was
geweest. Ik sputterde tegen en zei dat ik er helemaal niets mee
te maken had gehad, maar zij bleef zichzelf herhalen. Bovendien had ik me op televisie als intieme vriend van haar opgesteld in deze affaire. Ik zei al langer dan een jaar haar noch op
televisie noch ergens anders genoemd te hebben en maakte
duidelijk dat zij bazelde. „I believe my friends. You have always messed up everything. You wrote me, that I was lying
about my book, that I was selling 800.000 copies in Japan.” Zij
kondigde aan er niet over te piekeren naar Amsterdam te komen voor de Rocky Horror Show. Het is vervelend voor Rene
Solleveld die er op rekent, maar mij interesseert het geen zier
of ze komt of niet.
Eindelijk zag ik om 19.00 uur Jan Cremer terug. Hij heeft nu
een vriendin, Helmi, die zei dat ze beiden rammen waren, dus
wel met elkaar knokten maar het ook altijd weer eens werden.
Jan toonde foto’s uit Vancouver, waar hij zich permanent wil
gaan vestigen. „Ik zeg je dat wordt de eerste stad van de wereld. Holland is goed om poen te pakken en dan wegwezen.”
Ik nam hem in me op en dacht dat ik meestal zeg dat ik zijn
schilderijen waardeloos vind. Maar ze worden verkocht voor
1.800 gulden: bollenvelden en open vagina’s. Hij maakt van ieder schilderij 80 litho’s. Vorig jaar haalde hij er 150.000 gulden
mee op. Hoe is het mogelijk? Hij is bijzonder attent voor zijn
Siberische husky, Kazan, die ik voor het eerst in Wellfleet zag
met een gebroken pootje. Zijn dochter in België ziet hij niet.
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7 maart 1976

Notaris M.J. Meijer schrijft dat, sinds tante Jetty van mam een
borgtochtverklaring op gezegeld papier verlangde, waar wij
niets van af wisten, tante het voorgeschoten geld voor Amerbos
ook op mijn twee broers zou kunnen verhalen. Hij wil deze
zaak bespreken. Ik zal de resterende 50.000 gulden op de ACFaandelen, die ik erf, lenen. Ik betaal haar voor eens en voor altijd.
Dewi Sukarno vertelde intussen ook dat Pussy Lejeune naar
alle belangrijke bladen in Frankrijk, Engeland en Duitsland brieven had laten sturen, dat in geval van onaanvaardbare publiciteit zij vervolging zou laten instellen. Ik vertelde dat de Nieuwe
Revu de foto waarop Pussy aan Juliana wordt voorgesteld zou
publiceren. Zij wilde deze foto graag zien.
Ik heb Tennessee Williams’ Memoirs uit. Ik weet eigenlijk niet
waarom ik ze uitgelezen heb. Misschien om toch nog wat hoogtepunten van brilliance te vinden, die er ongetwijfeld in zouden
zitten. Maar in het algemeen mag ik die man helemaal niet. Ik
vind hem te vaak oppervlakkig en onnauwkeurig.
Bezocht tante Meta de Vries in haar verzorgingshuis.304 Haar
armen zijn nu zo dun geworden. Zij drinkt haar thee steeds
moeilijker zelf. Ik word er heel akelig van. Erik de Vries305 had
haar inmiddels verzekerd dat ik een fatale verkeerde weg was
ingeslagen. Die ouwehoer.
Wat me opvalt, is dat de nauw aan de inlichtingendiensten gelieerde J.G. Heitink van De Telegraaf meldt, dat de sovjetambassade in Den Haag een of twee journalisten zou hebben
geïnspireerd om prins Bernhard om te zagen. Dat is altijd weer
het oude liedje. Wanneer Wim Klinkenberg met op documenten gebaseerde mededelingen komt, dan kunnen deze slechts
304 Mijn moeders beste vriendin.
305 Haar broer, de televisiemaker.
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„Dat mag alleen wanneer ik Posita betaal.” Zijn moeder (54) is
na een beroerte in een rolstoel terechtgekomen. Zijn zonen
zijn bij een gereformeerd gezin in Winterswijk. Hij had al een
omslag bedacht voor een nieuw boek, Jongensleed, maar ik zie
het hem nog niet schrijven. Hij toonde een paar walgelijke
brieven van Gerard van het Reve aan hem en ook van Jef Last,
wat me verwonderde.
We gingen in de Jordaan in Le Dé Doré eten met zijn vriend
Mark Brusse, Jacqueline de Jong en Hans Brinkman, een galeriehouder. Heb altijd moeite zo’n gebeuren door te komen.
Voel me mijlen ver op een andere planeet bij zulke mensen.
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van de KGB of uit de DDR afkomstig zijn. Misschien ben ik wel
die andere journalist. De hemel mag het weten.
’s Avonds laat belde Jaap Jansen om alle gebeurtenissen te bespreken. Hij spreekt mij dan aan met „my love”, waar ik absoluut niets van begrijp.
Tijdens het televisieprogramma Beeldspraak, werd professor Karel van het Reve gevraagd wat hem motiveerde zich in te zetten voor sovjetdissidenten. Dat wist hij niet. „Haat, bezetenheid, ijdelheid; moet u aan een psychiater vragen. Waarom zet
iemand zich in voor de Waddenzee? Het moet gebeuren.” Zo’n
antwoord is voor mij mind boggling. In het televisieprogramma
Markant, sprak Max van Rooij, die ik helemaal niet to the point
vond, met professor W.H.C. Tenhaeff over de parapsychologie. Gerard Croiset kwam er nauwlijks aan te pas. Treurig.
Igor Cornelissen heeft in Vrij Nederland een opmerkelijk rapport van de Amerikanen over prins Bernhard te pakken gekregen. PLANDE DE PRINS EEN RECHTSE STAATSGREEP IN 19441945? Prins Bernhard bevond zich op dat moment in het
zuiden des lands en had zijn hoofdkwartier gevestigd in het
Rubenskasteel te Elewijt. De voorloper van de CIA, de toenmalige Office of Strategic Studies (OSS), heeft een rapport hierover opgesteld, dat Igor in handen kreeg. Op een tweede pagina onthult Igor meer gegevens rond de mysterieuze dood van
Chris Lindemans, alias „King Kong” de zogenaamde „verrader
van Arnhem”. Hij schijnt te zijn vermoord.306
Eindelijk heb ik via de heer J.F.E. Breman antwoord van Buitenlandse Zaken over mijn voorstel om Anatoli Agaresjev van
Komsomolskaja Pravda naar Nederland te halen. Men is bereid
eraan mee te werken, mits hij zich tot de ambassade in Moskou
wendt.307
8 maart 1976

Vanmorgen belde ik ambassadeur Alexandr Romanov voor
een routine-afspraak a.s. woensdag. Enkele minuten later bereikte Hans Wilbrink van de Nieuwe Revu mij met de mededeling dat Time magazine gaat publiceren dat ik met de KGB zou
hebben samengespannen om prins Bernhard – en dus koningin
Juliana – gewipt te krijgen, teneinde Beatrix op de troon te
helpen. Ze worden steeds gekker, maar het zou een opening
bieden voor een belangwekkende lasterzaak.
De koningin en prins keerden van hun skivakantie uit Oostenrijk terug.
306 Vrij Nederland, 6 maart 1976.
307 Zie bijlage 42.
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308 Later zou Wibo onder ede verklaren dat hij me nooit had opgebeld om te zeggen
dat hij het niet was geweest.
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Nu komt ook het Franse L’Express met een omslagverhaal over
Lockheed, wat ook gezellig met „een vriendin” in Parijs begint.
De publiciteit van de Oranjes is wereldwijd absoluut affreus.
De VPRO belt met de mededeling dat straks weer een deel van
mijn dagboek (II) op de radio wordt uitgezonden. „We vinden
het zeer goed.”
De heer V. Larin van APN Novosti in Moskou schrijft dat men
gereed is mij opnieuw in de Sovjet-Unie te ontvangen en behulpzaam te zijn. Mijn boekje over hun land heeft alle problemen overleefd.
Wibo van de Linde belt. Hij zegt dat hij medewerker van Time
in Nederland is. De Haagse Post had hem gevraagd of de aanstaande publicatie in het Amerikaanse weekblad over mijn bindingen met de KGB en het koningshuis van hem afkomstig waren. „Het klonk alsof zij een wigje wilden drijven,” aldus
Wibo. Ik zei dat ik niet dacht dat het zo was bedoeld. Maar wat
hij wilde benadrukken, was dat het verband dat Time nu tussen
mij en de KGB meende te moeten leggen, niet van hem afkomstig was.308 Ik vroeg me af waar Time de onzin dan vandaan had
kunnen halen. Van Heitink, bij De Telegraaf?
Daan Dijksman van de Haagse Post belde om te vertellen dat
Wibo van de Linde pas veertien dagen geleden tot medewerker
(stringer) van Time in Nederland was benoemd. „Die zal zoiets
niet schrijven,” zei ik. „Dat weet ik nog niet zo zeker,” antwoordde Daan. Ook Wim Klinkenberg meent dat ik Wibo
wel degelijk moet verdenken, ook vanwege mijn gezellige
contacten met Romanov. Het is haast niet te geloven. En
waarom ook nog zogenaamde KGB-contacten? Ton van Dijk,
en later ook professor Wertheim, lachten hartelijk om mijn
vermeende KGB-collaboratie. Maar wat doe ik als het er echt
staat?
Friso Endt belde. Hij wist zeker dat Wibo mij de KGB-kool had
gestoofd. Ik vertelde dat Wibo me juist had getelefoneerd om
mij bij voorbaat te waarschuwen dat hij er buiten stond. „Bovendien hebben Wibo en ik heb al vele maanden vrij intensieve contacten. Ik zie hem niet voor zo’n stunt in staat wat anderen ook zeggen.”
„Maar wie heeft het dan gedaan?”
„Ik weet het niet, maar het lijkt me te gemakkelijk om Wibo te
beschuldigen.” Endt vond dat ik een clear-cut libel case had indien dit inderdaad naar buiten zou komen.
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Moet ik met de komende Time-affaire naar Aaron Frosch in
New York, of naar H.M. Voetelink bij Nauta van Haersolte?
9 maart 1976

Belde Dewi over de te verwachten Time-reportage. „Congratulations,” zei ze, „you will be famous.” Waar of niet waar
kwam niet eens bij haar op, ook niet dat ik volkomen absurd
over KGB-connecties werd zwart gemaakt. „But I will sue them
for these accusations,” zei ik tegen haar.
„You are dreaming, my dear. All they will do is print a rectification.” Ik vroeg of ze nog eens wilde overdenken om niet
toch naar de Rocky Horror Show te komen.
Wim Klinkenberg belde om te zeggen door Igor Cornelissen
te zijn gebeld met het verhaal dat, alhoewel Wibo Time-correspondent was, Friso Endt heimelijk ook voor Time werkte, dus
de KGB-beschuldiging kon van Friso afkomstig zijn. Geloof er
geen moer van. Maar van wie dan wel?
Om 09.45 uur belde ik H. Goeman Borgesius, hoofdredacteur
van De Telegraaf. Zijn secretaresse zou nagaan of hij kon worden gestoord. Hij kwam inderdaad aan de lijn. Ik zei dat ik
vreesde dat er een foutje in de tekst was geslopen bij de overname uit het weekblad Time en dat ik niet kon laten passeren dat
ik deel zou hebben uitgemaakt van een goed georkestreerd plan
van de KGB, om prinses Beatrix op de troon te helpen. Hij zou
het onderzoeken en vroeg waar ik te bereiken was. Reeds een
kwartier later belde de heer Heitink. Ik weet dat hij de BVDman bij De Telegraaf is, want hij ontketende in 1972 de rel in
mijn huis met Henk Hofland en Peter Zonneveld, toen ik enkele sovjetdiplomaten ontving. „U spreekt met de adjunct van
de heer Goeman Borgesius,” begon hij. „Het spijt ons dat de
tekst via de telex niet juist is overgekomen,” loog hij glashard.
We zullen het artikel van Time plaatsen, zoals het is verschenen.” Ik zei dat het fair zou zijn een rectificatie eveneens op de
voorpagina op te nemen. „Daar heb ik niets over te zeggen,”
antwoordde de man. Ik zond Goeman Borgesius onmiddellijk
het volgende telegram: „Gaarne wijs ik u op het feit dat de bedoelde artikelen in het Nieuws van de Dag geheel op pagina één
verschenen en in De Telegraaf op pagina één met vervolg op pagina drie – stop – ik neem aan dat de rectificaties insgelijks zullen worden geplaatst met vriendelijke groeten Willem Oltmans.”
Ik vertelde Heitink trouwens dat ik uiteraard nooit iets met de
KGB van doen had gehad, laat staan een KGB-agent was geweest.
„Nou, nou,” antwoordde hij. De man weet dit natuurlijk zelf
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OLTMANS EN
BERNHARD
AMSTERDAM, dinsdag.

In ons bericht over het verhaal in het
Amerikaanse weekblad „Time” over linkse pogingen, prinses Beatrix op de troon te
krijgen, stond met betrekking tot de Nederlandse journalist Willem Oltmans: „Velen
geloven dat zijn beweringen over prins
Bernhard deel uitmaken van een goed georkestreerd programma dat wordt gesponsord door de Russische KGB met de bedoeling de openbare mening ten gungste van
troonafstand door koningin Juliana om te
draaien”. Dit citaat was niet helemaal juist.
Het moet luiden: „Velen geloven dat zijn
anti-Bernhard beweringen deel uitmaken

van een goed georkestreerd program om
de openbare mening ten gunste van troonafstand door koningin Juliana om te draaien”. Een Nederlandse functionaris zei:
„Wanneer de KGB niet achter de campagne
zit, dan moeten ze in Moskou op zijn minst
verheugd zijn”.
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ook heel goed, evenals de BVD en alle andere smeerlappen die
achter het Time-verhaal zitten. Ze zijn er duidelijk alleen op uit
om mijn naam en positie als journalist verder te proberen te
vernietigen. „Tenzij de heer Romanov een KGB-agent is of de
pianist Stanislav Ogalinsky, die onlangs in mijn huis een recital
gaf,” vervolgde ik. „Ja, die jongen speelt prachtig,” aldus de fucking-basterd Heitink.
Ik heb de heer Van Doeveren van de BVD om tekst en uitleg
gevraagd van wat hier aan de hand is en wat ze nu weer voor
wangedrag tentoon hebben gespreid.
Friso Endt weet thans te melden dat de voornaamste auteur van
de onzin in Time Bob Kroon, de Telegraaf-man in Genève, is geweest, die er bovendien prat op schijnt te gaan dit wangedrocht
te hebben gepubliceerd. Kroon is een medewerker van Wibo
van de Linde die nu, evenals Kroon, Time vertegenwoordigt.
Nog maar kort geleden onderhandelde ik met diezelfde mensen over medewerking bij TROS Aktua. Friso wist ook nog te
melden dat de Financial Times had geschreven dat Juliana over
zes maanden zou aftreden.
Vanavond publiceerde het Nieuws van de Dag op pagina zeven
– ze drukken de leugens op pagina een en moffelen een rectificatie ergens anders in de krant weg – dat wat ze uit Time over
mij hadden overgenomen „niet helemaal juist” was geweest.
Een Nederlandse functionaris had echter gezegd: „Wanneer de
KGB niet achter de campagne zit, dan moeten ze in Moskou op
zijn minst verheugd zijn.”
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OLTMANS EN BERNHARD zetten de ploerten er dan ook nog boven. Hoe komt zo iets in hemelsnaam bij de krantenlezer over?
Ik zal als een soort monster worden gezien, die de arme Benno,
vader van vier prinsessen, kwaad wil doen. Wat begon als een
reportage over helemaal niet zo iets verschrikkelijks, een dochter in Parijs, liep zelfs uit op een poging mijnerzijds tot uitstel
van executie, maar goed, ik ben over die Pussy-affaire zeer ambivalent geweest dat geef ik volmondig toe.
Time is nu binnen en schrijft:

THE NETHERLANDS

A Pink House
Of Orange?
The Lockheed scandal may prove to
be the worst thing to happen to the
Dutch monarchy since Parliament took
over effective governing power from
King Willem II in 1848. More and
more Dutchmen are wondering
whether their much beloved Queen
Juliana will abdicate in the wake of accusations that her husband, Prince
Bernhard, took $1.1 million from
Lockheed to influence government decisions regarding the Starfighter jets
used by the Dutch air force. Should
that happen, the monarchy would fall
to Juliana’s daughter Beatrix, 38, and
her husband, Prince Claus, 49.
What troubles many Dutchmen is
that Beatrix and Claus are well known
for their leftist political leanings. In fact,
some people in the Netherlands are
worried about a concerted leftist effort
to turn the royal House of Orange into
a kind of House of Pink.
So far, the three-man commission
chosen to investigate the charges
against Bernhard, who denies them, has
made no report. Few would be surprised if the commission neither confirmed nor denied the allegations. After
some initial restraint, the leftist press is
hitting the Prince hard. The most venomous attack to date came last week
from Communist Journalist Wim

Klinkenberg, who charged that Bernhard had been a member of Hitler’s SS.
European gossip sheets have also been
full of reports about his friendship with
French Socialite Hélène (“Poupette”)
Grinda, 32. There is no proof for any of
these charges or innuendos.
Red Sergeant. A key anti-Bernhard
propagandist is Willem Oltmans, a selfstyled promoter of such „progressive
leaders as the late Indonesian President
Sukarno and Patrice Lumumba of the
Congo (now Zaïre). Oltmans’ chumminess with Soviet diplomats in The
Hague has aroused the curiosity of The
Netherlands’ FBI, the BVD (Binnenlandse
Veiligheidsdienst). Many believe that his
anti-Bernhard allegations are part of a
well-orchestrated program to swing
public opinion in favor of abdication.
Said one Dutch official: “If the KGB is
not behind the campaign, then at least
they must be delighted in Moscow.”
As for Prince Claus and Crown
Princess Beatrix, they have been rather
cozy with Soviet Ambassador Anatoly
Romanov since their visit to the Soviet
Union in 1972. Romanov is a regular
guest at Drakestein (the couple’s
château). German-born Claus, who
once served in Hitler’s army, has been
labeled the “Red Feldwebel” (sergeant)
by Conservatives and supporters of
Prince Bernhard. At a recent diplomatic banquet in The Hague, Beatrix was
overheard scolding a foreign diplomat
for his snide remarks about the Soviets’
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BEATRIX

the anti-Atlantic lobby in the Dutch
government and Parliament.”
Whatever happens in the long run,
there is already widespread irritation
over what many Dutch see as an effort
by Moscow to turn the painful Bernhard affair to its advantage. Editorialized the conservative Telegraaf at the
end of last week: “Do the Russians
want us to get rid of Prince Bernhard?
Are they more enamored of Claus and
Beatrix because of their enthusiasm after their Russian trip? Gentlemen of
the Soviet embassy: keep your hands
off our royal family and let the Dutch
settle their own affairs.”

& CLAUS SKIING IN AUSTRIA And a nonroyal friend named Romanov.
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disastrous grain harvest. “Why,” she
said, “should one always emphasize the
Soviet Union’s shortcomings?”
One way of avoiding any immediate
problem would be for Queen Juliana
simply to refuse to abdicate. Constitutionally, no one can force her out. In
fact, some believe she will remain on
her throne no matter what happens in
the current crisis. Since the monarchy
in Holland has no formal power, would
even abdication make much difference? There is already an anti-NATO
trend within the Labor Party, which
leads the governing coalition. Now, as
one Dutch official puts it, “a pink
House of Orange would perfectly suit
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Het is een absoluut schandalig stuk. Prins Claus wordt de rode
Feldwebel genoemd vanwege de aardige betrekkingen die het
prinselijk paar met ambassadeur Romanov onderhouden, sinds
hij hen begeleidde op hun reis door de Sovjet-Unie. Wanneer
Beatrix inderdaad heeft gezegd dat het onjuist was alleen de tekortkomingen van de USSR te belichten, dan zitten we op dezelfde lijn, want juist om die reden heb ik mijn boekje over dat
land geschreven. Het allerschandaligste van dit Time-stuk is dat,
terwijl iedereen langzamerhand weet dat de „coup” tegen Bernhard vanuit Washington werd georkestreerd, het hier wordt
voorgesteld alsof het de sovjets zouden zijn die van Bernhard af
zouden willen. Ik weet dat bijvoorbeeld in de kwestie-Philips,
prins Bernhard een poging ondernam de directie van het Eindhovense bedrijf tot andere gedachten te brengen.309 Het hele
artikel is van A tot Z uit de duim gezogen, pure speculatie en
kwaadaardige roddel en nu wil ik het nog niet eens hebben
over wat er over mezelf in staat.
10 maart 1976

De Nieuwe Revu310 is met twee opgeklopte pagina’s verschenen
over „Wie is de geheimzinnige ‘Pussy’ Grinda?”, voorzien van
een foto van madame in bikini en de gewraakte foto waar zij te
Versailles aan een niets vermoedende koningin Juliana wordt
voorgesteld. Ton van Dijk stuurt later vanmiddag een fotograaf
naar de sovjetambassade waar ik om 16.00 uur ambassadeur
Romanov zal ontmoeten (of er niets is gebeurd).
Lunchte met Orwar (wat pijl van de Vikings betekent) Roberts
van de Zweedse ambassade in Le Bistroquet in Den Haag. Toen
we binnenkwamen zag ik in een hoekje, zielig alleen, de vriend
van prins Bernhard, H. Teengs Gerritsen zitten. Ik had eigenlijk medelijden met hem en zou hem over zijn bol willen strijken. Ik nam een kaartje en schreef: „I am very critical of the
Lockheed affair, but I admire you for your loyalty to PB. Ik
wens u sterkte.” Ik vroeg iemand van het personeel het hem te
geven.
Hij keek op, zag me zitten en stond op. Ik deed hetzelfde. We
begroetten elkaar. „U bent toch niet ‘de’ journalist Oltmans?”
vroeg hij.
„Dat ben ik.”
„Maar ik vind u charmant.”
„Dat ben ik ook altijd geweest.” Ik herhaalde dat ik zijn loyaliteit tegenover de prins bewonderde en we namen afscheid.
309 Zoals eerder in deze Memoires beschreven.
310 De Nieuwe Revu, 12 maart 1976.
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311 De volgende dag verschenen foto’s met de mededeling dat de minister van Justitie
niet over Lockheed had gesproken maar dat de heren elkaar „als oude vrienden”
hadden ontmoet.
312 In 1992 correspondeer ik nog met hem vanuit Johannesburg.
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De Zweedse diplomaat, met wie ik wilde spreken over een gesprek met Olaf Palme voor mijn EUROPA-boek, vond het allemaal heel spannend, vooral toen even later minister Dries van
Agt binnenwandelde en en plein publique een lunchafspraak met
Teengs Gerritsen bleek te hebben. Op het moment dat prins
Bernhard op het punt staat voor het gerecht te worden gesleept, luncht de minister van Justitie met diens naaste vriend,
een man die volgens de berichten evenveel boter op zijn hoofd
heeft als de prins? Dat is sterk. Ik wandelde naar een telefoon
en belde Jan van Beek en Fred Sanders van de GPD.
Roberts vond het steeds spannender worden. „You are a great
journalist!”
„No, I just keep my eyes and ears wide open, that’s all.” Roberts vertelde dat zijn vader een missionaris in India was geweest en bijna door manschappen van Chiang Kai-shek in Sinkiang was vermoord. Maarschalk Tito was onderweg voor een
officieel bezoek aan Zweden. Olaf Palme ging naar Portugal en
daarna voor een officieel bezoek naar Moskou. Ik luisterde
maar half want ik bleef gluren naar Van Agt en Teengs Gerritsen in een hoogst ernstig conclave. Roberts vond het prima aan
tafel te blijven zitten om de beide andere heren eerst te laten
vertrekken. Ze passeerden ons tafeltje en Teengs Gerritsen zei
loud and clear: „Dag mijnheer Oltmans.” Tot mijn vreugde liepen zij, na in hun jassen te zijn geholpen, tegen een dijk fotografen op die als wilden met flitslichten werkten vanwege de
sombere dag. Ze liepen recht in de val.311
Toen ik om 17.00 uur voor de sovjetambassade uitstapte, kwam
er inderdaad een fotograaf uit een auto, die plaatjes maakte. Hij
zei van De Telegraaf te zijn. Prima, dan heeft Ton van Dijk die
krant gebeld en dan weten ze in ieder geval dat ik me door hun
kletspraatjes niet van mijn vrienden laat afschrikken, want ook
de sovjetambassadeur behoort daartoe.312
Rom zat zeer op zijn praatstoel vanmiddag. We bespraken de
vragen die ik had opgesteld voor een mogelijk interview met
premier Aleksei Kosygin, dat ik via een andere vriend, zijn
schoonzoon professor Jermen Gvishiani, in de wacht probeerde te slepen. De ambassadeur gaf me uitstekende suggesties om
het interview te verbeteren. Hij gaf ook aan hoe ik een tweede
brief aan Kosygin kon opstellen teneinde te proberen het gesprek er door te drukken.
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We spraken ook over de nieuwste publicaties in Time en De
Telegraaf. „I will have to go again to the Foreign Ministry,” aldus de sovjetambassadeur, „because I am really getting fed up
with this KGB nonsense.” Hij vertelde aan een maaltijd op het
paleis op de Dam te hebben aangezeten. Beatrix was afwezig
en prins Claus had hem gezegd dat zij de flu had. „Do you
think they have also seen Time now?” vroeg hij.
Ook andere onderwerpen kwamen ter sprake, zoals de situatie
dat Antwerpen de sovjets wel een consulaat had gegeven en
Rotterdam – onder druk van de slimmeriken in Den Haag –
het nog steeds verdomde. Hij had geen contact opgenomen
met oud-minister Stuyt, want hij vond de weigering van de
huidige minister om met hem te lunchen een voldoende indicatie. Wat zijn het toch een idioten. De drukproeven van mijn
USSR-boekje zijn er.
11 maart 1976

Uitvoerig gesprek met mr. H.M. Voetelink van Nauta van Haersolte advocatenkantoor. Hij was belangstellend en aardig. Hij
vond dat ik rekening moest houden met de Amerikaanse libelwetgeving. Ik diende ter wille van mijn entree bij staatshoofden en met het oog op andere internationale contacten, een
rectificatie op de twee voornaamste punten van Time te eisen:
dat ik geen „anti-Bernhard-propagandist” was, zoals het blad
beweerde en ten tweede dat ik deel zou hebben uitgemaakt
van „a well-orchestrated” campagne.
Ik telefoneerde met William Rademakers van Time in Parijs en
eiste een rectificatie.
Haagse Post 313 is met een artikel van vier pagina’s gekomen
waarin Daan Dijksman de Lockheed-affaire, Bernhard en de
media op een rij zet. Het is een volledig en vrij nauwkeurig
verhaal geworden.
Bezocht notaris M.J. Meijer en diens kandidaat-notaris mejuffrouw Van Gerven. Zij zeiden dat tante Jetty „onverbiddelijk”
was en het voorgeschoten geld voor Amerbos ogenblikkelijk
terugeiste. Ik vroeg hem wat zijn advies was en wat hij gezegd
zou hebben als mam nog leefde. „U moet uw moeders toezegging aan uw tante honoreren.” Ik zegde toe dat ik de AMRO
zou verzoeken om morgen aan tante Jetty 50.000 gulden telefonisch over te maken.
Ontmoette Aize de Visser van Bosch & Keuning in Baarn die
me de omslag van mijn USSR-boekje toonde met de foto van het
313 Haagse Post, 13 maart 1976. Zie bijlage 43.
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12 maart 1976

Om 02.00 uur vannacht belde Wibo van de Linde. Ik kon er
urenlang niet meer door slapen. De Telegraaf had met behulp
van Soestdijk en de BVD een reportage in elkaar gedraaid waarin stond dat tijdens de regering-Willem Drees, prins Bernhard
30 miljoen gulden in steekpenningen had overhandigd tijdens
een bezoek aan Argentinië om een order voor Werkspoor in
de wacht te slepen. Wibo zou zo snel mogelijk zelf met de
prins willen spreken en vroeg zich af hoe dit te ritselen zou
zijn. Of ik een idee had. Ik noemde Hans Teengs Gerritsen,
maar hij zei het met de man te doen te hebben en dat hij hem
niet wilde gebruiken. Prins Aschwin? Hij vroeg me hem om
10.00 uur bij de TROS te bellen.
Hij vertelde verder dat het gewraakte artikel over Beatrix en
Claus door twee Time-mensen in Parijs was geschreven, die
een kantoor hebben op dezelfde verdieping waar ik contacten
had met Gothar Wiedemann en Gerd Heidemann van Der
Stern. Robert Kroon was naderhand naar Nederland gezonden
om de verschillende „feiten” na te trekken. Wibo zei: „Ik heb
hem gezegd dat het allemaal bullshit is.” Zo liggen de kaarten.
Had ik dit maar allemaal geweten toen ik bij Voetelink was. Ik
moet naar hem terug. Kroon is de kwade pier. Wibo heeft hem
ervan proberen terug te houden.314
Geert Mak belt: „Ik zit te likkebaarden als ik zie hoe de Nieuwe
Revu de zaak heeft behandeld.”315 Inderdaad meldt vandaag De
Telegraaf dat dezelfde heer M.W. Holtrop, die het gedrag van
Bernhard in de Lockheed-zaak moet beoordelen, indertijd 30
miljoen aan steekpenningen voor Argentinië goedkeurde die
bovendien door PB moesten worden overhandigd. Wat nu? Dit
zal toch consequenties moeten hebben? „We zullen het vaderland maar enige tijd moeten verlaten,” gekscheerde Wim Klinkenberg vanmorgen. Ik ga in ieder geval 15 maart naar Amerika.
Om 10.00 uur belde ik Wibo. Er stond duidelijk een taperecorder
aan. Ik adviseerde generaal Van den Wall Bake, Caspers vader,
in Arnhem te bellen. Deze zou waarschijnlijk zeggen niet te kunnen helpen. Maar generaal Bake zou zeker Ted Vernède bellen
314 Dit zou Wibo later onder ede pertinent ontkennen en zo moest hij ter wille van
Time zijn hachje redden met leugens.
315 Geert Mak werkt in 1992 voor NRC Handelsblad.
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meisje in Alma Ata, precies zoals ik het wilde. Hij gaat als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Uitgevers Bond binnenkort naar Moskou voor het leggen van zakelijke contacten.
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en ging het balletje rollen. Later telefoneerde ik Wibo weer en
vroeg of hij al aan Luns had gedacht, die altijd blij is een goede
beurt aan het hof te kunnen maken. „Het staat genoteerd,” aldus Wibo.
Belde opnieuw met Time in Parijs en sprak met Gregory Wierzynski. Hij had mij vergeefs proberen te bereiken. Een rectificatie was deze week niet meer mogelijk. Hij vroeg om een
brief mijnerzijds met mijn exacte bezwaren. Zijn houding
maakte me scherp en kregel. Ik zei dat ik om de zaak te bespoedigen een telegram zou zenden. Dat was okay. Kreeg hoofdpijn van ergernis.
Wat Henk de Mari blijkbaar ook via de BVD te weten kwam en
wat eveneens in bovenstaande Telegraaf-reportage breed wordt
uitgemeten, begeleid door een foto, is hoe prins Bernhard in
1951 het Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau alsmede
kostbare juwelen aan mevrouw Evita Peron ten geschenke gaf,
ten einde haar en president Juan Peron gunstig te stemmen een
order van 258 miljoen aan Stork toe te kennen. De teneur van
De Mari’s stuk is glashelder: we hebben ZKH zelf getraind om
corrupt te zijn.
Accent 316 is ook met een fris verhaal van vijf pagina’s gekomen,
geschreven door een andere nul, Hans Knoop. Bovenaan staan
foto’s van Klinkenberg en mij met als bijschrift: „Communisten, die volgens Time een anti-Bernhard hetze voeren.” Iets
verderop schrijft Accent dat Wim een volle communist is en ik
„een crypto-communist”.
Wat heel curieus is, is dat op de omslag staat: „Ook Luns werd
omgekocht.” Indertijd was het de voormalige CIA-agent en om
het leven gekomen Werner Verrips, amice van Paul Rijkens –
op zijn beurt amice van PB – die mij een aantal documenten in
de maag wilde splitsen waarin stond dat Luns door minister dr.
Heinrich von Brentano zou zijn omgekocht. Ik trapte er niet
in, maar ze lijken nu via meneer Knoop boven water te zijn gekomen in het blad Accent.
Een nog curieuzer document is binnengekomen: een brief van
mr. P.G.H. van Doeveren van de BVD.317 De dienst kan niet ingaan op beweringen in de pers. Maar nog mooier: „Dit geldt
te meer waar het gaat om de vraag of wij voor een bepaalde
persoon belangstelling hebben.” De BVD heeft helemaal niets
van doen met de publicatie van de heer Heitink of Time of wie
ook, dat zeggen ze althans.
Ik heb Arnold Burlage van Accent gebeld. Hij vertelde zo juist
316 Nummer van 13 maart 1976.
317 Zie bijlage 44.
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In Hollands Diep staat een uitstekend gesprek van Max van Rooy
met Henk Hofland. Hij schijnt onder de indruk te zijn van
het Kamerlid Jacques de Kadt. Ik bezocht de man in 1957
thuis en dacht: nooit meer. Over Bernhard zegt hij dat Sefton
Delmer eens schreef hoe hij zag dat PB een machinepistool
greep om een licht uit te schieten dat iemand had vergeten uit
te doen. „Dan denk ik, die man is hartstikke gek. Een onbesuist
type.” Maar Hofland gaat inzake de dame in Parijs niet verder
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van vakantie te zijn teruggekomen. Hij wist niet wat er aan de
hand was geweest. Je kan op die manier wel aan de gang blijven, maar crypto-communist gaat me nog altijd te ver.
Enige tijd geleden riep ik de hulp van mr. N.J.C.M. Kappeyne
van de Copello in om een gesprek voor mijn EUROPA-boek in
de DDR van de grond te krijgen. Ik bezocht hem op zijn kantoor en al pratende vroeg ik hem of hij zijn memoires enigermate had georganiseerd. Hier is weer zo’n man uit die vaderlandse „boomgaard”, welk type mens absoluut niet meer wordt
„gemaakt”. Ik stelde voor dat we eens wat bandopnamen van
zijn herinneringen zouden maken. Hij zegde een lunch af maar
schrijft toch wel weer een aardig briefje.
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dan het als „een galante affaire” te beschouwen. „In het galante leven kan een situatie ontstaan waarin iemand in nood raakt.
En iemand die in nood raakt wordt onbetrouwbaar.” Ik vrees
dat wat „galante verwikkelingen” betreft, Henk zijn partijtje
kan meeblazen.318
Intussen ontkennen Willem Drees en de toenmalige minister
van Buitenlandse Zaken, D.U. Stikker, dat er ooit steekpenningen in de kwestie Stork en Argentinië werden aangewend.
Wat nu?
13 maart 1976

Vanuit Lugano vertelde broer Theo Time te hebben gekocht
en „met sidderende hand” te hebben gelezen. Hij was opgewekt en zijn kansen om in Zwitserland te kunnen blijven zijn
opgebloeid. Thank God. Niet alleen voor mij, maar ook voor
henzelf.
We bespraken mijn probleem met tante Jetty. Hij walgde van
haar optreden en zei dat hij allang geleden tot die conclusie was
gekomen.
Peter is erg lief en repeteert non-stop voor The Rocky Horror
Show. Hij is kapot als hij thuiskomt en slaapt daardoor als een
roos.
Wibo van de Linde is van mening dat het zogenaamde Telegraaf-verhaal over steekpenningen voor Peron en de rol van ir.
H.M. Damme daarin, een boemerangeffect op de prins zal gaan
hebben, terwijl dat verhaal juist was bedoeld om hem te hulp te
komen.
Dick van de Pol, wie dit ook mag wezen, publiceert een uitstekende pagina in NRC Handelsblad: DE GEEST VAN WATERGATE
WAART OM DE PRINS. Zijn verhaal is juist en geeft exact weer
wat er werkelijk is gebeurd.
14 maart 1976

Gisteravond haalde ik Peter nog laat af van zijn repetitie in
Frascati. Ik denk dat hij wat te diep in het glaasje had gekeken.
Het is zijn laatste nacht op Amerbos want Frederick Ress komt.
Ik keek vannacht een paar maal naar zijn blonde hoofd op het
kussen naast me. Hij lag heerlijk te slapen. Kostbare momenten.
Mevrouw Cor Meijer van Bosch & Keuning vertelde dat haar
baas, Aize de Visser, vermoedelijk gedonder met de Raad van
Bestuur zou krijgen over de uitgave van mijn USSR-boekje, nu
318 Hollands Diep, 13 maart 1976.
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15 maart 1976

Ben gereed voor vertrek naar New York. Keke voelde het als
altijd. Hij zat te rillen en te beven in zijn mandje, wat me door
merg en been ging. Ik bracht hem naar zijn hok in Bosch en
Duin en vroeg of de verwarming in de kennel hoger kon worden gezet. Ik liep nog een keer terug om Keke te verzekeren
dat ik terug zou komen. Mevrouw Offereins liet subtiel doorschemeren dat ze had gelezen dat ik met de KGB in zee was gegaan.
Op Schiphol liep ik tegen Carel Enkelaar aan. Hij had altijd bewezen mijn vriend te zijn, mij de hand boven het hoofd gehouden, ook al waren er zakelijk vreemde dingen gebeurd.
Maar ik had hem nooit publiekelijk voor „verduisteraar” mogen uitmaken. Ik dacht: ik zal maar niet Jan van Beek, zijn
vriend, citeren, die voorspelde dat de vermiste foto terecht zou
komen omdat Enkelaar precies weet waar deze is. „Ja, maar je
vond hem terug, probeerde er een kort geding mee te stoppen
en toen raakte de foto weer weg.”
„Hij komt over een jaar of twee wel weer te voorschijn als de
werkster hem tenminste niet heeft weggegooid.”320 Om deze
redenen had hij me ook niet meer geantwoord. Wel had hij er
nog onlangs een gesprek met Gerard Croiset over gehad.
319 Mijn marinevriendje uit de vijftiger jaren.
320 Dat was de foto van George de Mohrenschildt, Oswalds vriend in Dallas, een foto
aan mij opgedragen, die ik in Enkelaars huis was vergeten.
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overal staat dat ik met de KGB samenwerkte en voor communist
word uitgemaakt. Ik vind het erg vervelend voor Aize, maar
dan moeten de commissarissen maar niet een shit krant als De
Telegraaf lezen.
Vanmorgen belde John van Haagen voor het eerst in enkele jaren.319 Zijn twee oudste zonen, de tweeling, zijn in dienst: een
in Duitsland, de ander bij de marine, dus als hun vader. Hij had
natuurlijk ook de publiciteit gezien en vond dat het tijd werd
weer eens bij te praten. Zo zijn dergelijke schandalen toch ergens goed voor.
Peter is vanmiddag met zijn hebben en houden naar de Mauritskade verhuisd. Het ging me aan het hart. We namen afscheid
op straat en omhelsden elkaar. Het beroerde me niet meer tot
in mijn grondvesten, zoals vroeger. Ik werd door dezelfde coolness bevangen als bij het afscheid met Casper Bake na Kerstmis.
Ook al wil ik het niet met elkaar vergelijken. Ik vroeg me af
wat er in hem om ging.
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Amsterdam-New York, FINAIR 103
Cor Faber van FINAIR liep mee het toestel in en bood me een
drankje aan. Viel in slaap en droomde van Peter.
Om de tijd te doden lees ik me altijd te pletter op transatlantische vluchten.
VVD’er Harm van Riel heeft vanmorgen op de voorpagina van
De Telegraaf de hetze tegen Bernhard veroordeeld. Hij vindt
dat men langzamerhand maar eens begrip moet opbrengen
voor het feit dat bij grote zaken nu eenmaal geld onder tafel
wordt geschoven. Wat hij eigenlijk zegt, is dat wanneer PB op
reis is, hij ook bezig is de werkgelegenheid thuis impulsen te
geven. Hoe dit kan door de aankoop van Star Fighters van de
Amerikaanse industrie ter waarde van honderden miljoenen,
maakt hij niet duidelijk, behalve dat Amerikaanse bonzen PB
betaalden om de Amerikaanse werkgelegenheid draaiende te
houden. Ik heb Van Riel in 1957 ook ontmoet en herinner me
de man als een aardige lokale zwamneus met kaasbol à la dr.
H.J. van Roijen.
Lord Chalfont breekt in de Times een lans voor het standpunt
dat, terwijl in Westerse publicaties namen van CIA-agenten en
spionnen in het algemeen door media en in boeken naar buiten
worden gebracht met alle nadelige gevolgen van dien, het opvalt dat deze eager beavers nalaten om namen van KGB-agenten
openbaar te maken. En ik dan? Ik sta open en bloot in vrijwel
alle vaderlandse media als communist en als onder een hoedje
spelend met de KGB.321
Lenin en Stalin begonnen een nieuwe orde, Hitler begon een
nieuwe orde, Fidel Castro en Suharto deden hetzelfde, altijd
weer houdt ons brein zich bezig met hoe de samenleving te
herstructueren en verbeteren. Een man die ik zeer respecteer,
professor Stanley Hoffmann van Harvard, houdt zich eveneens
met dit vraagstuk bezig. „World politics today is a mix of the
very old and very new – and both are full of perils (…). A great
increase in the number of new groups, such as regional or world
organizations or multinational enterprises, complicates the game
and entails a dispersion of power. Each party, however small, has
become an asset it can exploit. There is no longer a single international system dominated by strategic concerns (…). There has
been a radical transformation of power. In traditional conflicts,
states were like boiled eggs: war – the min-ute of truth – would
reveal whether they were hard or soft. Today, interdependence
breaks all national eggs into a vast omelet.”
Professor Hoffmann spreekt over de nieuwe onzekerheden in
321 The New York Times, 15 februari 1976.
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322 The New York Times, 11 januari 1976.
323 NRC Handelsblad, 4 december 1975.
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internationale betrekkingen. Waar houdt mijn macht op en
waar begint de macht van de tegenpartij? Juist door het nucleaire evenwicht van de twee machtsblokken blijven de VS als
Gulliver met handen en voeten gebonden, ook ondanks haar
feitelijke militaire, economische en monetaire overwicht. Er
komen steeds meer landen bij die er niet over piekeren hun pas
verworven onafhankelijkheid in te ruilen voor een vorm van
global management. Op een ogenblik in de geschiedenis dat mondiale aanpak van wereldproblemen een noodzakelijkheid wordt,
versnippert de menselijke samenleving steeds verder. Het is
duidelijk dat de wereld allerminst rijp is voor een supranationale aanpak of mondiale vormen van management. Marcheren
we in de richting van een unmanageable world?322
Rilke leerde Deens om Sören Kierkegaard nauwkeuring te
kunnen lezen. Er zijn 18.000 brieven van hem bewaard gebleven die hij aan 2.000 mensen zond. Hij was bevriend met Marcel Proust en André Gide. J.G. Gaarlandt sprak in de NRC 323
over een „eindeloos wroeten” in diens leven om de bron van
zijn poëtische talent te vinden. „Die bron kan slechts worden
geconstateerd als een onachterhaalbaar feit.” Een unhappy childhood wordt de goudmijn van de schrijver genoemd, „maar
daarom is nog niet iedereen met een ongelukkige jeugd een
schrijver”. Nee, maar een ongelukkige jeugd zal samengaan
met een niet-begrepen worden, wat een noodzaak, een dwang,
een neurose misschien, tot schrijven zou kunnen veroorzaken.
En wat die goudmijn betreft. Bij het lezen van de memoires
van Tennessee Williams realiseer ik me andermaal dat minds en
herinneringen inderdaad de reflectie van een goudmijn zijn.
Lezen van memoires is als goudzoeken. Eens in a blue moon
kom je goudkorrels tegen, die overigens het goudzoeken niet
minder de moeite waard maken.
Vreemd voor mij is Gaarlandts opmerking dat de moeder van
Rilke het kind tot zijn vijfde jaar als meisje opvoedde. Daarna
werd hij plotseling door zijn vader gedwongen om de jongen
te zijn, die hij was. „Jongens had hij juist leren verafschuwen,”
schrijft Gaarlandt. „Daarom zou deze traumatische jeugdervaring de belangrijkste oorzaak zijn geweest voor Rilke’s latere
angsten, onrust en algehele desintegratie.” Mij lijkt dit klinklare
onzin. Mam liet toen ik kind was om een of andere reden mijn
haar ook lang worden. Ik herinner me altijd gemieter te hebben gehad met een knipje om de zaak aan een kant bij elkaar te
houden, maar verder werd ik als jongen behandeld en be-
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schouwd. Ik moet acht jaar zijn geweest toen een eerste liefdesbrief aan de dochter van de veldwachter in Bosch en Duin
door de directeur van het postkantoor in Den Dolder werd onderschept en aan mijn vader werd overhandigd, met alle gevolgen van dien. Ik had de „aanzoek” gepost met gebruikmaking
van een reeds gestempelde postzegel van anderhalve cent.

Schreef tien brieven tijdens deze vlucht. Waar ik ook altijd
weer aan moet wennen als ik mijn „oase” op Amerbos verlaat,
is het protserige, luidruchtige gedrag van Amerikanen. Ze praten niet, ze schreeuwen. Een groep zwemmers is aan boord, de
een met een nog volmaakter body dan de ander. Peters perfecte
bodylines zijn voornamelijk te danken aan het feit dat zijn vader
hem van kinds af aan het zwembad injoeg.
Indro Noto Suroto belde op na in de bladen te hebben gelezen
dat ik KGB-man zou zijn. „Dat is niet waar” had hij tegen zichzelf gezegd.324 Dat weet ik dus ook. Maar waarom wordt dit
smerige fabeltje dan bewust verspreid? En door wie?
Long Island doemt beneden ons op. Ik mompel mams naam.

324 Indro is een van mijn oudste vrienden die ik in 1956 in Jakarta ontmoette; in 1992
nog altijd een echte vriend.
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Zonder na te denken zei ik tegen de immigratiebeambte hoelang ik was weggeweest, misschien langer dan een jaar. Nu
moet ik naar het immigratiekantoor.
Nam een kamer in het YMCA.
De eerste krant die ik opsloeg meldde: PROBE DEATH PLOT ON
325
FORD AND REAGAN! We zijn weer in Amerika.
Indira Gandhi heeft tegen senator George McGovern gezegd
dat zij geen bikkelharde bewijzen had over CIA-interventie in
India. Nee, die had Sukarno indertijd ook niet, tot het te laat
was. En pas veel later werd daadwerkelijk CIA-interventie om
hem kapot te krijgen ontdekt en toegegeven.
Time schrijft opnieuw op misselijke wijze over prins Bernhard
en publiceert een foto waarop hij Evita Peron decoreert. De
juwelen die hij Evita gaf kostten 12.000 dollar. Ook het feit dat
de heer Holtrop mede verantwoordelijk was voor smeergelden
aan Argentinië en nu in de commissie zitting heeft die PB moet
beoordelen, staat open en bloot in Time.326
Droomde dat Keke vanmorgen blafte. Ontbijt in het Waldorf
Astoria. Vaste routine: slapen in the poor house en opkikkeren
first class.
Rollo May publiceerde The Courage to Create.327 Hij citeert
Leibnitz, die iets zegt wat me op het lijf is geschreven: „I would
walk twenty miles to listen to my worst enemy if I could learn
something.” Die zin had voorin in mijn USSR-boekje moeten
staan.
„Courage is not the absence of despair: it is, rather, the capacity
to move ahead in spite of despair (…). What masquerades as
courage may turn out to be simply a bravado used to compensate for one’s unconscious fear and to prove one’s machismo,
like the ‘hot’ fliers in World War II (…). Without courage our
love pales into mere dependency. Without courage our fidelity
becomes conformism.”
„America is among the most violent of the so-called civilized
325 Zie bijlage 45.
326 Time magazine, 22 maart 1976.
327 Rollo May, The Courage to Create,W.W. Norton & Company, New York, 1975.
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nations. Our homicide rate is three to ten times higher than
that of the nations of Europe. An important cause of this is the
influence of that frontier brutality of which we are the heirs.”328
Rollo May stelt voor dat er in Amerika minder zou moeten
worden gewerkt aan „the development of musclemen, but the
cultivation of sensitivity.” Zoals ik altijd Peter voorhoud: het
gaat eerst om de spieren in je brein en dan kan je ook wat doen
aan de dijen en kuiten.
De „kinderen” in dit land, made in USA, zijn en blijven een aantrekkelijke bunch. Ze zijn dikwijls sexy, fors, uitstekend in shape,
kijken nakal 329 uit hun ogen, zijn playful, kleden zich aantrekkelijk en op het geile af, en hebben lange, golvende haren, just ready
to grab.
Om 09.15 uur dacht ik vroeg bij de Immigration Service te zijn,
maar ik trok nr. 217. Er moesten vingerafdrukken en foto’s worden gemaakt. Het schijnt drie uur in all te duren vanmorgen.
Ik belde met Time. Harry Johnston, die ik ken, wilde niet aan
de telefoon komen. Uiteindelijk kreeg ik een mevrouw Kirkpatrick van het legal department: „What is it that you want?”
„I insist on a rectification.”
„We feel, that you should write a letter to the editor and we
will consider it.”
„Oh, no, I want a complete retraction of Times accusations that
I worked with the KGB and was part of an orchestrated campaign against Bernhard.”
„Well, we do not find that this is necessary for us to do.”
„Fine, thank you, good morning,” en ik hing op. Ik zal moeten knokken en ga eerst naar Jan Cremers advocaat, Lee Eastman.
Arthur Rubinstein (89) heeft ter gelegenheid van zijn debuut
zeventig jaar geleden een recital in Carnegie Hall gegeven dat
door Harold Schönberg wordt omschreven als geladen met joie
de vivre. Geweldig zo’n man. „The old lion can still tear the
piano apart if he so desires.”
Rollo May: „It is easier in our society to be naked physically
than to be naked psychologically or spiritually – easier to share
our body than to share our fantasies, hopes, fears and aspirations, which is experienced as making us more vulnerable. For
curious reasons we are shy about sharing the things that matter
most (…). Intimacy that begins and remains on the physical
level tends to become inauthentic (…).”
Na een dans via verschillende verdiepingen in het Immigration
328 Precies hetzelfde zou ik in Zuid-Afrika in 1986-1992 constateren.
329 Indonesisch voor stout.
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330 US News & World Report, 15 maart 1976, 6 pp.
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kantoor kreeg ik na bijna vijf uur een nieuwe kaart als ingezetenen van de USA, nr. A 11 535 077.
Intussen non-stop gelezen. Henry Kissinger ontmoette de redacteuren van US News & World Report. De Amerikaanse politiek
tegenover Moskou is: „We must prevent the Soviet Union
from translating its military strength into political advantage,
and for that we have to be strong and determined. And, at the
same time, we must move beyond a policy of constant confrontation toward the construction of a more stable relationship
between the two super powers.” „Maar,” onderstreept Henry:
„this policy is not based on the proposition that the Soviets are
to be trusted.” Wat me altijd verbaast is dat bright minds als Henry’s blijven denken in termen van to create penalties for irresponsible behavior van anderen, zoals de Sovjet-Unie, Vietnam, Cuba
en Chili. Hun eigen onverantwoordelijke gedrag wordt door
Amerikanen niet mee verdisconteerd. Kissinger denkt puur in
termen van carrot and stick machtsmisbruik. Hij schijnt daarbij
geen idee te hebben hoe hij elders in de wereld wordt uitgelachten. Hij zegt openlijk altijd op jacht te zijn incentives te bedenken ter wille van good behavior by the Soviets. Kissingers brein
is voor mij volmaakt belachelijk.
„We cannot tolerate again a Cuban military adventure anywhere. This is a major challenge, the failure to stop a little
country of 8 million people in the Caribbean (…),” vertelt
Henry zijn gehoor van vijf magazine editors. Ik heb de controverse Cuba-Amerika nooit begrpen. In 1960 ging ik al bij Fidel
Castro kijken. Hij vormde geen enkel gevaar voor Washington, niet militair, niet economisch. Het gevaar van Fidel was
voornamelijk sociologisch en psychologisch: hij zette een totaal ander samenlevingsmodel op dat in de ogen van de VS
vooral niet mocht slagen vanwege het gevaar dat de Cubaanse
vlam in de Latijns-Amerikaanse pan zou slaan. Kissinger somt
de ware aard van het Amerikaanse regime exact op: „The United States cannot permit any nation to appear to be military superior to us.” Adolf Hitler had hem dit niet verbeterd.330
In hetzelfde nummer van US News & World Report debiteert de
nieuwe minister van Defensie, Donald Rumpsfeld, ook een serie enormiteiten die de Verklaring van Helsinki eigenlijk tot
een lachertje reduceert. „If one thinks, that detente means that
the Russians are our friends – that we can trust them, and that
they will conduct themselves the way we do in our country,
that they believe in freedom and individual, God-given rights
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of man, that they will not continue to support ‘just wars of national liberation’, or that they will not continue to develop
substantial military strength to serve their interests – anyone
who thinks that, is dead wrong. That is not what Soviet policy
of behavior is all about.”
Prima. Geen van de tien redacteuren van bovenstaand blad die
de minister kwamen interviewen, kwam op het lumineuze
idee een van de volgende vragen te stellen: hebben de Sovjets
reden ons te vertrouwen? Op grond waarvan baseert de minister zijn veronderstelling dat Russen zich als Amerikanen zouden moeten gedragen? Zou de USSR erbij gediend zijn Wall
Street, de maffia en een systeem van ieder voor zich en God
voor ons allen te introduceren? Ondersteunen de Amerikanen
geen „oorlogen ter bevrijding”? Washington hielp Suharto in
het zadel ten koste van een miljoen onschuldigen en deed hetzelfde in Chili, Cambodja, Congo en zovele andere plaatsen;
bouwen de Amerikanen niet aan hun militaire kracht (zoals
Kissinger zojuist nog eens heeft onderstreept) en waarom zouden Amerikanen dat recht wel hebben en Sovjets niet? Wat is
het doel van Sovjetgedrag en politiek? Is het niet identiek hetzelfde als dat van de VS? Die vragen vind je niet in dit tijdschrift
dat met een delegatie van tien man naar de minister stapt om
aangeefvragen te stellen, die in hun eigen rechtse anti-Sovjetstraatje passen. En dat noemen ze journalistiek bedrijven door
„een vrije pers”.
Terwijl ik bij Scribner’s naar boeken aan het snuffelen was,
merkte ik dat er werd getippeld: Bob Healy (28), een docent
drama aan Tufts University nabij Boston. Lang zwart haar en
een wollen pet, die hem uitstekend stond. We gingen een kopje koffie drinken. Ik dacht: Dit wordt niets. Ik moest bovendien naar de advocaat, maar hij stond erop elkaar later terug te
zien.
Ik vond Cremers advocaat, Lee Eastman, veel aardiger dan indertijd Aaron Frosch, de advocaat van Elisabeth Taylor en anderen. Hij vroeg de zaak op te sommen. Vrijwel onmiddellijk
dicteerde hij een brief aan de chief legal counsel van Time. „I
know him very well. He used to work for me” – en Eastman
noemde mijn klacht a clear case of libel. Hij wilde eerst nog met
Time telefonisch overleg plegen. Hij kon nog niet zeggen of hij
mijn zaak op zich zou nemen. „Are you famous?” vroeg hij,
„because in that case you will never get anything. So, don’t buy
the champagne as yet.” Ik antwoordde dat ik in Nederland betrekkelijk bekend was en de affaire betrof de Europese editie.
Maar de Amerikaanse editie van Time had hetzelfde verhaal
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Belde Lad Johnson van de Indonesische Kamer van Koophandel in Wall Street. Het laatste nieuws was dat de ontslagen generaal Ibnu Sutowo nu in Honolulu woonde. Hij zal wel de
buurman zijn van die andere smeerlap, maarschalk Lon Nol,
die prins Sihanouk van Cambodja verried samen met de CIA.
De NRC meldde333 dat ten gevolge van het wanbeleid van meneer
Ibnu Sutowo de nationale schuld van Indonesië – in 1974 nog
op drie miljard dollar geraamd – plotseling is gestegen tot
twaalf miljard omdat de corruptie van Pertamina eindelijk in
volle omvang boven water is gekomen. Geen enkele Indonesische krant heeft zelfs commentaar durven leveren op het feit
dat de prijs van olieproducten maar liefst met 25 percent is gestegen. Ibnu Sutowo is ervandoor gegaan naar Hawaï en de
achterblijvers ploegen voort.
Neem de trein naar Stanford, Connecticut. Er is een lunch door
de Woman’s Club georganiseerd en om 13.00 uur geef ik een
lezing. Op Central Station liep ik tegen de democratische presidentskandidaat Jimmy Carter aan en gaf hem een hand: „Good
luck, Mr. Carter!”
„I feel lucky,” zei hij nota bene.
Mrs. Stewart Harris haalde me in een Cadillac van het station
af. Als om zich te excuseren dat mij slechts 275 dollar zouden
worden betaald – waar dan het percentage voor Eastman
Boomer Management en mijn treinkaartje nog af moeten –
maakte men onder meer duidelijk dat de rekening voor stookolie voor het clubgebouw in twee maanden tot 1200 dollar was
opgelopen. Wat de Arabieren al niet op hun geweten hebben.
Er waren slechts een dertigtal dames komen opdagen die negen dollar entree betaalden, dus mijn honorarium was precies
331 Zie vorige Memoires. Mora werkte sedert jaren op het secretariaat van de SecretarisGeneraal van de VN.
332 Zie UN journaal 16 maart 1976, bijlage 46.
333 Eigenlijk berichtte de NRC dit op 11 april 1976; het is per abuis hier terechtgekomen.
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verspreid „and in de USA I am virtually unknown”. Eastman: „I
do this because you look so nice and seem to be a sympathetic
man.”
Bob Healy had op me gewacht. We gingen samen naar mijn
oude vriendin Mora Henskens.331 „Wat een engerd,” zei Mora
toen ik met hem binnenkwam. Toch had Bob iets. Mora is
compleet misselijk van Henry Kissinger. Ze zegt dat de moraal
bij de VN nu dermate laag is gezonken: „Willem, het stelt niets
meer voor.”332
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gedekt. Het geserveerde voedsel voor de lunch was kortom beschamend. Een pluim cream cheese, een brok gelatine, twee rolletjes ham en drie stukjes asperges uit blik.
Ik weet eigenlijk niet waar ik altijd weer het enthousiasme vandaan haal om met hetzelfde elan voor dertig dames of voor
drieduizend te spreken. Een dame met grijs haar vertelde dat zij
een reis door de Sovjet-Unie had gemaakt, maar met uitzondering van een enkele kennis wilde niemand luisteren naar wat zij
had te vertellen. „If you say anything nice about them, you are
considered to be red or at best pink.” Dacht: ik kan ervan meepraten.
Nam de trein terug naar New York en belde advocaat Lee
Eastman. Hij had de zaak met zijn zoon besproken. Hij wilde
helpen bij een settlement, maar als het tot procederen kwam liet
hij verstek gaan. „It is very very difficult to demonstrate damages in this case,” zei hij.334
Op het vliegveld La Guardia liep ik tegen een lange, gebronsde, blonde, blauwogige, supergezond uitziende student sportinstructeur uit Ithaca, New York aan. Er lopen toch wel de
heerlijkste hunks in dit land rond. Hij vertelde zich het liefst aan
Europees voetbal te willen wijden, wat er in de VS eigenlijk
nog in moet komen.
Boston, Harvard House
Heb eerst mijn vriend Jonathan Raymond gezocht. Ik belde zijn
moeder in Guilford, Connecticut. Zij zei: „He is an exemplary
son, you know.” Dat wist ik, in de klasse van Frits, Erik, Frank of
Tage. Maar Jono is in Chicago, waar hij als timmerman werkt.335
Dineerde in het Würsthaus aan Harvard Square. Wat je hier aan
beautiful young people ziet rondlopen, tart iedere beschrijving. The
best crop in the entire world. Schreef eerst aan Jonathan.
Paris Match is nu als hekkensluiter ook met een verhaal over de
Oranjes gekomen en vraagt zich op de omslag af of Juliana
„après quarante ans de mariage, est ce la fin de ce règne exemplaire?”
18 maart 1976

Ontmoette aan het ontbijt drie Indonesiërs die een gezondheidsconferentie op MIT bijwoonden. Gaf een cadens weg over
Bung Karno aan de hand van een aantal persoonlijke ervaringen.
334 Hij zou gelijk krijgen, nadat ik enige jaren in Dallas tegen Time procedeerde.
335 In 1992 is Jonathan nog altijd in de bouw werkzaam waarbij ik er aan wil herinneren
dat ik hem leerde kennen toen hij filosofie studeerde in Boulder, Colorado.
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Boston-San Francisco, TWA 33
H. van Galen Last noemt André Gide – mijn oudste literaire
vriend – in vele opzichten „een gedateerd schrijver”. Wat een
onbedaarlijke onzin. Hij zou zijn overvleugeld door Proust,
Joyce en Kafka. Gide zal iedereen en alles overleven. Gide wordt
verder gezien als de schrijver par excellence, die hielp het taboe
336 Als eerder beschreven hem ik hem daar eens bezocht.
337 Die bezwaren deden me aan die van Frits Böttcher denken.
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Om 10.00 uur was ik op de Alfred P. Sloan School of Management van MIT om mijn oude vriend professor Jay Forrester te
ontmoeten. Hij was his usual self en deed na tien minuten zijn
colbert uit. Zijn voornaamste probleem bleef geld bijeen te
schrapen voor zijn computerstudie over de toekomst van de VS.
Een andere hurdle was tijd te vinden om diep na te denken en
studieresultaten te verwerken en nader te bezien. „Dan trekt u
zich eenvoudig terug in uw heerlijke huis in Concord,” zei
ik.336 Dat was onmogelijk, daar had hij het nog altijd te druk
voor. Ook was het niet eenvoudig om economen te vinden die
bereid waren aan een studie mee te werken, die zij als niet haalbaar beschouwden aan de hand van bepaalde historische gegevens. „They simply feel that these problems are impossible to
tackle,” aldus Forrester. „So what we have got to prove, is that
we indeed reached the point that things can’t be ignored any
longer.”
Hij wilde weten waarom ik de indruk had dat de Club van
Rome over haar hoogtepunt heen was. Daar kon ik hem geen
duidelijk antwoord op geven, maar ik voel het al enige tijd
aankomen. MIT’s Carroll Wilson is uit de Club. Forrester zei
dat Wilson van mening was dat de Club van Rome in een mini
United Nations begon te veranderen, waarbij de antagonismen
van staten op het zuidelijk halfrond steeds meer de boventoon
begonnen te voeren. Ik weet niet of ik het daarmee eens ben.
Professor Wilson had ook gezegd dat er steeds minder concrete studies werden uitgevoerd, terwijl er ook geen echte wetenschappelijke discussies meer plaatsvonden in de Club van
Rome zoals vroeger.337
Ik adviseerde hem eens contact op te nemen met Elliott Richardson om meer steun voor zijn project te krijgen. Hij was
uitgenodigd naar Moskou te reizen. Ik moedigde hem zeer aan
dit te doen en vooral een ontmoeting met professor Jermen
Gvishiani niet over te slaan, waarbij ik graag wilde helpen. „If
you have more such good ideas, let me know,” aldus Forrester.
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over homoseksualiteit te doorbreken. Last geeft zijn artikel te
titel De terugkeer van André Gide. Gide is nooit weggeweest.338
Ik heb de brief van Georges Simenon aan zijn moeder gekocht.339 Ik vind die man een walgelijke kerel. Er staan zoveel
nare opmerkingen in, om onpasselijk van te worden. Bij het
schrijven van deze herinneringen heb ik me allerminst opgesteld alsof alles altijd pais en vree is geweest met mam. „As you
are well aware, we never loved each other in your lifetime.
Both of us pretended”, schrijft deze kaffer drie jaar na zijn
moeders heengaan. Waarom zou hij zich eigenlijk gemotiveerd
hebben gevoeld om überhaupt dit boekje op de markt te brengen?
Er zijn natuurlijk aanknopingspunten te vinden bij zijn ervaringen met zijn moeder en problemen die vele kinderen met
hun ouders ervaren. Maar de onderliggende toon is die van een
absolute lamstraal. Ik zou niet graag zoiets walgelijks onder
mijn naam door de printing presses hebben willen jagen. Simenon is van de klasse Ischa Meijer helaas. Weg ermee.
Ben aan B.F. Skinners memoires begonnen.340
De eerste vijfentwintig pagina’s taaie kost, betreffen zijn afkomst, maar dan: „The first personal possession I remember
was my Teddy Bear”, aldus een der meest vooraanstaande psychologen uit de tweede helft van de twintigste eeuw. „Its imitation fur was light brown and it had a white knitted cap and
jacket.” Deel I eindigt op pagina 47 met de mededeling dat zijn
moeder de broek aan had „and apparently she gave my father
very little sexual satisfaction.” Ik moet zeggen, dat toen ik een
paar jaar geleden het echtpaar Skinner voor het eerst bezocht,
de vraag door mijn hoofd flitste, hoe die twee het er ooit succesvol seksueel afgebracht zouden hebben. Misschien lezen we
later hier nog wel over.
Deel II: „Our backyard offered black cherries, red cherries (shared with the robbins) (…)” en dan volgen anderhalve pagina
over de eerste Ford in de familie in 1910. Toen hij vier of vijf
jaar oud was, gapte hij een kwartje uit grootma’s handtas om
snoep te kopen. Dan pakte ik het vroeger op De Horst grootschaliger aan. Toen hij elf jaar was ontdekte hij per ongeluk wat
masturberen was. „My innocence about sex was extraodinary”,
schrijft hij. En verderop: „I never saw horses copulate.” Ik vind
het maar taaie kost.
338 NRC Handelsblad, 29 oktober 1975.
339 George Simenon, Letter to my mother, Brace Jovanovich, Harcourt, New York, 1976.
340 B.F. Skinner, Particulars of My Life: Part One of an Autobiography, Alfred A. Knopf,
New York, 1976, 319 pp.
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Playboy toont het nieuwste model van Triumph, de TR 7. Afschuwelijk. Die koop ik nooit.341
Nam een kamer in het Californian Hotel en ging eerst naar het
stoombad in Turk Street. Amerika is een land van afgetrainde
cock suckers en loeiende politiesirenes. Tussen 17.00 uur en middernacht had ik minstens eenmaal per uur een andere kerel die
aan mijn penis begon te zuigen. Sommige bezoekers van mijn
cabine waren onacceptabel en dan moest je een smoesje bedenken om ze weg te krijgen. Maar andere gentlemen callers were
absolutely devine.
Pas om 23.45 uur, toen een kerel met een vette snor binnenwandelde die ik aardig vond, heb ik de remmen los gegooid en
het sperma laten vloeien dat hem kennelijk voortreffelijk smaakte. Zulke beurten krijg je niet in Thermos en ook niet in de
Continental sauna in Parijs. Yanks are tops in this business.342
19 maart 1976

San Francisco
Fris, zonnig weer. Wandelde in Chinatown. Las Skinner bij het
ontbijt en ben nu al op pagina 245.
Lunchte in het zalige, luxueuze Hyatt hotel. Ik heb de memoires van B.F. Skinner uit. Een ramp.
Ik denk dat Gerald Ford opnieuw president wordt. Of zou
341 Nadat ik in 1981 mijn TR 6 bij Schiphol in de poeier reed, heb ik geen auto meer gehad.
342 Vandaar ook dat AIDS in de VS zou beginnen.
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Ben inmiddels al door 141 pagina’s van Skinners herinneringen
gevlogen: een slecht teken.
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Hubert Humphrey op het laatste moment voor verrassingen
zorgen? Jimmy Carter wordt niets.
Heb vier verschillende boekwinkels afgegraasd. Het aantal boeken dat in de VS wordt gepubliceerd, is gewoon verbluffend.
Toch vond ik maar een boek dat me werkelijk interesseerde op
dit moment: At a journal workshop, The basic text and guide for
using the Intensive Journal, door Ira Progoff.343
Vanmiddag ontmoette ik, op advies van Lad Johnson in New
York, de heer Van der Wal op de 22ste verdieping van de Union
Bank toren waar het Pertamina-kantoor is gevestigd.
Hij vertelde dat Suharto weinig decorum in acht nam en zonder meer een adjudant naar de woning van generaal Ibnu Sutowo had gezonden met de mededeling dat hij niet langer de baas
was bij Pertamina en met pensioen was gezonden. Ibnu had
nog gezegd: „Wil de president mij niet spreken?”
„Dat is niet nodig,” had de adjudant geantwoord. Die ellende
heb je wanneer een staatshoofd zijn eigenlijke carrière bijna is
begonnen als koksmaat aan boord van een schip van de Nederlandse Koninklijke Marine. De heer Van der Wal vermoedde
dat de druk op Suharto, om deze corrupte generaal eindelijk de
laan uit te sturen, te krachtig was geworden. Professor dr. Mohammed Sadli, of iemand anders, was van tevoren in kennis
van gesteld van Suharto’s besluit. Het moet als een donderslag
bij heldere hemel zijn gekomen. Zo gaat het wel meer bij die
meneer.
Later ontmoette ik op het plein bij het Hyatt hotel Andy Reed
uit North-Carolina. Hij studeerde Engels aan de Columbia
University, maar wil nu schrijver en acteur worden. Ik vond
hem gevoelig en articulate. Hij had een knopje in zijn rechteroor. Hij liep mee naar het postkantoor. Ik gaf hem een zoen.
Later ontmoetten we elkaar, als afgesproken, weer. We namen
een snack in het Hyatt.
Nu werd duidelijk waar hij mee bezig was geweest. Op 21-jarige leeftijd was hij hier een zaakje begonnen, samen met een
vriendje die vanuit Los Angeles opereerde, waarbij men filmapparaten verhuurde om pornofilms te kunnen vertonen. De
meeste films waren bestemd voor hetero’s, maar ze hadden ook
een selectie voor homo’s. De apparaten en films werden meestal door zakenlieden en mensen die een reputatie te verliezen
hebben gehuurd, omdat zij zich niet in de hoerenwijken,
sauna’s of bij Marketstreet durfden te vertonen uit angst te
worden herkend. De zaak was flink uitgebreid, met een depen343 Ira Progoff, At a journal workshop, The basic text and guide for using the Intensive
Journal, door Dialogue House Library, New York, 1975.
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Los Altos Hills
Bezoek aan oude vrienden. William Kellogg kwam me in de
Mercedes uit 1935 met open dak afhalen. ’s Avonds zijn we
naar een concert van de Peninsula Symphony gegaan.
21 maart 1976

Stralend weer. Vanuit mijn bed zie ik een hertje met grote flaporen het gras op komen lopen.
Ira Progroff’s dagboekmethode is erop gericht „to enable an
individual to draw upon his inherent resources for becoming a
whole person”. Ik vraag me af of het streven naar a whole person
niet even utopisch is als het streven naar „een nieuwe marxistische mens”.
Progroff meent dat een dagboek „establishes a person’s sense of
his own being by enriching his inner life with new experiences
of a creative and spiritual quality”. Hij wijst vooral ook op „a
regular and disciplined use” van een dagboek. Het is een instrument „that reflects the inner movement of human life”.
Het bestuderen van een dagboek vertoont „the continuity of a
person’s life both chronically and qualitatively: chronically in
344 Die gesprekken bevinden zich in mijn dagboek.
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dence op Hawaï. Na een jaar had hij alles op zo’n manier verkocht dat hij er een maandelijks inkomen aan overhoudt. „My
Father called my enterprise, a blue Disneyland. You can’t see a
busload of Japanese businessmen in Hawai going downtown to
look at peepshows. We deliver them to their hotels.”
We hebben lang zitten praten.344 We zijn tenslotte naar de Rich
Street Steambath gegaan waar we zalig in de hotwater whirlpool
hebben gevreeën. Ik zeg het weer: seks in Holland is een vorm
van pootjebaden vergeleken bij hoe hier de zaken worden aangepakt. Ik herinner me de zin: „Who speaks of wasted youth? I
am 22 but don’t know what to do with the best years of my life
and when I am one day 70 years old, there is no way of living
them again.” Hij is overtuigd dat 40 procent van de mannen in
San Francisco homo is.
Vannacht lag ik wakker in de sauna, ook door de keiharde muziek. Ik vroeg me af of ik het gehoereer in de steambaths ter wille van mam achterwege zou moeten laten, om te leven zoals zij
het van me verwachtte. Terugdraaien is gewoon niet meer mogelijk en denk ik, ook niet noodzakelijk. Andy heeft gelijk. Als
je 70 jaar bent, is het te laat de dingen nog eens dunnetjes over
te doen.
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terms of the age spans of life in passage: qualitatively in terms
of the contents of the life experiences.”
Lig heerlijk in een lange stoel in de tuin. Wat zou ik graag een
brief aan mam schrijven: A Letter to a Grave.
22 maart 1976

Vladimir (Spider) Sabich (31), een blonde professional skikampioen is in Aspen, Colorado, is in zijn eigen huis door een
Franse zangeres, Claudine Longet, doodgeschoten. Wat een
waste! Er zijn tegenstrijdige berichten over hoe het is gebeurd,
maar Sabich was onder de douche gegaan en werd dood, liggend op zijn rug, gevonden.
De Palo Alto Times 345 presenteert een verhaal dat de CIA zelf over
een mogelijke JFK-samenzwering zou hebben gesproken. De
Rockefeller Commissie schijnt onder de 1.500 documenten
inzake de moord in Dallas, die onlangs werden vrijgegeven,
345 Palo Alto Times, 20 maart 1976.
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23 maart 1976

San Francisco
Gisteren in de late middag ben ik hier teruggekomen en naar
het steambath in Rich Street gegaan. Het was opnieuw compleet bal. Ik raakte in een aantal combinaties verwikkeld van
een, twee, drie en ook vier guys samen en besefte andermaal dat
dit land het paradijs van seksueel rommelen is. Alleen hier weten ze wat seks bedrijven is. In de rest van de wereld leven
slechts amateurs in het vak. Hoe komt dit toch? Het enige wat
ik ondraaglijk vind, is de keiharde muziek.
Ik begrijp niet dat senator Frank Church zich beschikbaar stelt
voor het Amerikaanse presidentschap. Het is volmaakt wishful
thinking dat hij voor het Witte Huis in aanmerking zou kunnen
komen na zich dermate bezig te hebben gehouden met het uitzoeken van smeerlapperij in de VS. Het is nog mooi dat hij
leeft. Wie garandeert bovendien dat, als hij zou worden gekozen, ook hij niet binnen de kortste keren aan de dirty tricks van
Washington zou meedoen?
William Safire schrijft vanmorgen: „The Communist invasion
of Europe is well underway and the US is doing nothing to stop
it.” Die man is niet goed bij zijn hoofd.
Om 11.00 uur ontmoette ik advocaat Joseph Lawrence Alioto
om te onderzoeken wat ik aan de Time-zaak zou kunnen doen.
Hij leek me vrijwel meteen achterdochtig en vroeg bijvoorbeeld of ik inderdaad een vriend was van sovjetdiplomaten.
346 Ook toen Oliver Stone’s film JFK in 1991 uitkwam ontpopte diezelfde David Belin
zich opnieuw als Stones scherpste criticus ten behoeve van de overheid en de Warren Commissie.
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een stuk uit 1964 te hebben gevonden dat er op wees dat het
noodzakelijk was om ook in Moskou en Havana onderzoek te
verrichten naar mogelijke buitenlandse bemoeiingen bij de
moord op JFK. De CIA heeft zelf in mei 1975 een memo van 27
bladzijden geschreven en aan de Rockefeller Commissie overhandigd, getiteld: Review of Selected Items in the Lee Harvey Oswald File regarding Allegations of the Castro Cuban Involvement in
the John F. Kennedy Assassination. Ik blijf het verdacht vinden
dat de naam David Belin weer opduikt, de voormalige Warren
Commissie-advocaat, die van de JFK-moord een soort levenstaak heeft gemaakt, maar dan strikt aan de kant van de regering,
de CIA en de Warren Commissie.346 Geloof absoluut niet in die
Sovjet- of Cuba-connectie en nog minder wanneer uitgerekend de CIA de goegemeente er op attendeert dat dit een mogelijkheid zou zijn.
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„Yes, I am,” zei ik en gaf achtergronden. Ook hij sprak als zijn
oordeel uit dat het verhaal in Time libel was. Maar Alioto waarschuwde, dat het tot tien jaar geleden voldoende was om aan
te tonen dat er over iemand gelasterd en gelogen was. Tegenwoordig moet men bij een dergelijke klacht ook buiten iedere
twijfel malice, dus opzet, aantonen. Hierdoor resulteren slechts
drie van iedere veertig lasterprocessen in een daadwerkelijke
betaling. „Your case against Time would mean a lot of hard
work.” Maar na nog een half uur doorpraten bood hij aan te
zullen meewerken, indien ik in de toekomst een advocaat zou
aanstellen om Time in rechten aan te spreken. Alioto strijdt al
sedert 1969 tegen LOOK-magazine, omdat dit blad had gepubliceerd dat hij, toen burgemeester van San Francisco maffiaconnecties had. Er staat twaalf miljoen dollar op het spel. In de zes
jaar had hij uiteraard de nodige ervaring opgedaan bij het voeren van een libel-proces, waar hij mij van wilde laten mee profiteren.347
Lunch in de Hyatt. Het valt me op dat wanneer obers en bedienend personeel overdreven buigerig en onderdanig doen,
me dit grenzeloos irriteert en ik zeer onaardig reageer. Ik weet
niet waarom ik hier zo fel op ben. Ik moet er beter op letten. Ik
liep trouwens tegen Sandy, de general-manager van dit hotel met
een waarde van 40 miljoen dollar, aan. Hij is 29 jaar oud. Ook
zoiets kan alleen in Amerika.
Gelukkig kwam Andy Reed, met zijn bijzondere ogen, nog
een keertje naar de Hyatt. Hij wil naar Ashville teruggaan,
want zijn moeder zal in de senaat van North Carolina worden
benoemd. „My father makes jewelry. I want to be some time
with him and learn it too.” Vader had ook de ring die hij droeg
gemaakt. Hij wilde thuis in de tuin werken. Vrijdag zei hij nog
dat hij New York de enige stad vond om in te wonen en daarnaar terug wilde gaan. Hij liep mee naar de air terminal. Toen ik
de bus nam zoenden we elkaar ten afscheid.348 Zelfs twee keer.
Dat moest gewoon.
In Los Angeles belde ik mijn vriend Bill Bast, die met het eten
zat te wachten, terwijl ik zijn vriend Paul Huson zo op het hart
had gedrukt na etenstijd te zullen arriveren. Ik nam een taxi.
Ze hadden verse zalm uit Canada geprepareerd. Zij hadden
Time ook gelezen.

347 Ik zou zijn aanbod later vergeten en nam nooit meer contact op.
348 Ik zou er veel voor over hebben te weten hoe het in 1992, als ik deze notities terugvind, met die jongen is.
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349 Ze zouden uiteindelijk ruimschoots gelijk krijgen met de val van Gorbachovs hervormingsplannen, waar de hele wereld verheugd over was en waar ik, althans in 1992,
nog niet zo zeker over ben. Werd er te vroeg gejuicht?
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Los Angeles
Droomde dat ik een telefoontje van Peter verwachtte, dat niet
kwam. Ik vroeg vrijaf om naar zijn moeder te gaan om hem
daar te zoeken. Zou een notitie als deze, wanneer ik eens een
Particulars of my life zal schrijven (à la Skinner), enige betekenis
hebben?
We hebben gisteravond tot 01.30 uur over de USSR zitten praten. Er waren soms emotionele confrontaties. Bill en Paul zijn
overtuigd dat man is man en uiteindelijk zullen ook de Russen
bourgeois en kapitalistisch worden. Ik stelde hier tegenover
dat, na wat ik in de Sovjet-Unie allemaal had gezien, ik er minder zeker van was dan voorheen dat het communistische experiment zou mislukken. Dit gesprek bewees andermaal hoe weinig de buitenwereld eigenlijk weet van wat er zich in de USSR
in werkelijkheid afspeelt. Ik ben in ieder geval allesbehalve
overtuigd dat het experiment per se zal mislukken. Het is verbluffend hoeveel dwaalbegrippen er in ons deel van de wereld
over de werkelijkheid van de communistische wereld rondwaren.349
We lunchten op een terras bij Joe Allen Restaurant en hadden
als altijd een serie interessante gesprekken over schrijven, romans en dagboeken. Maar onze verschillen inzake de USSR bleven fel en onverzoenlijk. Ze vonden mij double-faced over de
sovjets. Paul vond me zelfs dishonest, maar ze voerden argumenten aan die niet stroken met wat ik heb gezegd, en die ik in de
verste verte niet voel. Ik ga veel verder in het analyseren van de
Russen. „Will the Kremlin succeed,” zei ik, „door jarenlange
constante indoctrinatie van gevoelens van solidariteit onder de
totale bevolking van de USSR, om een geheel nieuwe samenleving op te zetten en inderdaad een soort nieuwe marxistische
mens in de wereld te plaatsen? Dat is de hamvraag.” Maar dan
krijg je ook van Bill en Paul een antwoord als: „If you defend
them, then why don’t you live there if everything is so beautiful
overthere.” Het is diezelfde defensieve agressiviteit die je overal
vindt als je over de Sovjet-Unie spreekt. „Only a benevolent
dictatorship might achieve it,” meende Bill Bast, „and that is
what we are not prepared to accept.” Ze waren zo fel dat ik zelfs
overwoog eerder te vertrekken.
Paul vertelde dat als Bill iets zou overkomen hij er niet zeker
van was dat hij het verlies van zijn vriend zou overleven. Ik
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probeerde iets te vertellen over Rilke’s aanvaarding van totale
eenzaamheid, ongeacht een lover of wie ook, maar begreep dat
een dergelijke overweging niet in zijn gedachtewereld opkwam. Ik zou voor geen goud met hun relatie willen ruilen.
Het is heel prettig om een love-relationship te hebben, maar deze
denkbeeldige versmelting is een fictie zonder werkelijke levensvatbaarheid. Maar voor Bill en Paul schijnt het te werken.
Time heeft in een brief 350 aan Lee Eastman geantwoord, dat het
blad van mening is dat het gerechtvaardigd was al die schandelijke dingen over mij te schrijven. Time zegt dat ik Bernhard „a
beast” heb genoemd in de Haagse Post. Ook dat is niet waar. Ik
heb tegen Daan Dijksman gezegd dat ik enerzijds PB „een
klier” vond (wat bepaald niet „een beest” is) en anderzijds dat
hij ook „enorme dingen voor dit land heeft gedaan”. Een klier,
omdat hij altijd de verkeerde vrienden had, zoals eerder in deze
herinneringen ernstige bezwaren zijn gemaakt tegen zijn bijzondere vriendschappen met heren als Suharto en Mobutu bijvoorbeeld. Mr Eastman heeft nu besloten mijn zaak tegen Time
niet te nemen. Hij zei door de telefoon: „If I take it, I want to
do it all the way.” Ik heb hem gevraagd het dossier naar Mora
Henskens te zenden in de VN en zal een advocaat, die zij kent,
benaderen.
Henry Kissinger heeft in Dallas gezegd dat de regering een militaire invasie van Cuba niet wil uitsluiten. Hij wenst ook niet
dat de Sovjet-Unie en Cuba zich dieper en verder met het dekolonisatieproces in zuidelijk Afrika bemoeien. James Reston
vindt het maar vaag geklets: „It would be helpful if Henry Kissinger would tell the country how he proposes to carry his
warnings to the Soviet Union and Cuba out.”351 Ik zou wel
eens willen weten hoe de geschiedenis over 100 jaar tegen
meneer Kissinger aankijkt.
Harrison Salisbury interviewt William Colby, oud-CIA directeur, op televisie. Het is meer een uitwisseling van standpunten
en heeft met een interview niets te maken. Ze spreken herhaaldelijk dwars door elkaar heen. Een man als Salisbury wordt
hiervoor gekozen vanwege zijn „beroemdheid”, terecht of onterecht, zoals alles in de VS langzamerhand om de celebrity status
draait. Ik heb nooit een hoge pet van Salisbury opgehad. Eenmaal ontmoette ik hem in New York in de Roemeense ambassade tijdens de ontvangst van Nikita Khrushchev.
Ik nodigde Bill en Paul uit om mee te gaan naar The Palms om
een hapje te eten. Het was gezellig. Goed voer en een fles Châ350 Zie bijlage 47.
351 The New York Times, 23 maart 1976.
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De Herald Examiner komt met een bannerline: A CUBA BLOCCADE? De zenuwoorlog rond Fidel Castro wordt door Kissinger
weer eens flink aangezwengeld.
Ik vlieg door Margaret Meads memoires, Blackberry Winter, My
earlier Years, heen.352 „I was the eldest of five children. But I
have very few memories of my early childhood in which my
brother does not play a part.” Niemand weet er veel meer van,
dat was waarom ik Sartre wantrouwde in The Words. Ik lees dit
boek omdat ik haar ken en haar straks in New York weer hoop
te ontmoeten. Maar ik word er niet door bewogen. Helemaal
niet zelfs. Het is een klinische opsomming van gebeurtenissen.
Door pagina 133 zette ik zelfs helemaal een kras. Zo moet het
in ieder geval niet.
Breng de dag door aan het zwembad van Bill en Paul. Tweemaal per week komt de pool cleaner. Hij gebruikt een soort gas
om het water te zuiveren en haalt er met een net de bladeren
uit die erin zijn gevallen. Behandelt 30 zwembaden per dag
voor 20 dollar per zwembad. Goody, het hondje, volgt me
overal, net als Keke. Grappig zo’n beest. Wat gaat erin het
hoofdje om?
Heb Lee Eastman geschreven, mede op advies van Bill, of er
geen settlement met Time in zou zitten. Ik ben vast besloten
352 Margaret Mead, Blackberry Winter, My earlier Years, Pocket Books, New York, 1975.
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teau Neuf du Pape. De ober, die ik aantrekkelijk vond, nam
geen notitie van me, terwijl een andere ober, minder aantrekkelijk, er een punt van maakte mij een hand te geven bij vertrek. Vervolgens zijn we naar Studio One gegaan, een massaal
DOK met vele honderden jonge gays. Onvoorstelbaar wat hier
rondloopt en beschikbaar is. Het duizelde me. De ene jongen is
nog aantrekkelijker dan de andere. Wat een land!
Bij thuiskomst speelde Bill Mahlers Vijfde symfonie, wat een
verademing was. Hierin komt de muziek voor die voor de film
Death in Venice werd gebruikt. Op dat moment realiseerde ik
me weer dit samen met Peter beleefd te hebben en hoe diep ik
met hem verbonden ben. Soms vraag ik me af of die diepe
vorm van affectie zich geruisloos heeft verplaatst van mam naar
Peter, ook al is de „binding” met een moeder eigenlijk niet
verplaatsbaar.
Telefoneerde mijn oude vriend Kim Hocker die onmiddellijk
over het verhaal in Time begon. Het overtuigt me opnieuw
hoe essentieel het is dat ik die onzin gerectificeerd krijg.
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deze zaak door te zetten en de leugens te corrigeren. Ze schijnen bij Time tegen libel suits verzekerd te zijn.
Vanavond hebben Bill en Paul me meegenomen naar het Beverly Hills Hotel waar de Writers Guild of America the Writers
28th Annual Awards werden uitgereikt. Gore Vidal was de gastspreker. Eerst reden we naar vrienden van Bill, Richard en
Esther Shapiro,353 die ik bij andere bezoeken ook al had ontmoet. Zij vertelden hoe men in Hollywood ideeën voor te maken films bij het leven van elkaar gapte. Wanneer een schrijver
naar een studio ging met een voorstel voor een film werd gewoon gezegd dat ze een dergelijk voorstel reeds in portefeuille
hadden. Je hoorde er nooit meer iets van, tot er een film opdook met het voorgestelde verhaal. In de stijl van Der Stern die
alles over Bernhard wilde horen en vervolgens er een eigen
verhaal van maakte. Het is een complete ratrace hier, wat me
me andermaal duidelijk werd.
26 maart 1976

Another beautiful day. Droomde van Peter.
Ik weet dat ik hevig in mijn slaap heb gehuild. Ik probeerde bij
het wakker worden te reconstrueren wat er allemaal was gebeurd. Tevergeefs. Ik moet dan altijd aan de tranen van onze
lieve mam denken, die ik als ondraaglijk beleefde.
Kim Hocker kwam me opzoeken. We zaten aan het zwembad.
Hij was wat dikker geworden, maar nog steeds de atleet zoals ik
hem in Parijs indertijd ontmoette. Hij geeft nog altijd tennislessen, precies als Frank Heckman. Hij studeert voor een BA in
economie en een master’s degree in recreation. Hier is de all-American boy, die buitengewoon positief op verschrikkelijke ervaringen in Vietnam reageert. Geweldig eigenlijk.
Ik heb Ira Progoff geschreven dat ik hem zou willen spreken.
Hij schreef: „We each go down individually into the well of
our life. The well of each personal existence is seperate and distinct from every other (…). It is the inner person, that is the essence and the meaning of life (…). The seed of the inner person is the essence of the human being. It carries the potentiality
of life, and it is unique in each individual.” Progoff ziet „active
privacy” als „the basic means of inner contact available to an
individual (…). Privacy is primarily an inner place and a quality
of being.”
Helemaal mee eens. Maar Progoff organiseert workshops om in
groepsverband „the progressive building of the inner move353 De Shapiro’s zouden later beroemd en schatrijk worden omdat zij de soap Dynasty
schreven.
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27 maart 1976

Mooiste weer van de wereld. Heb weinig zin te vertrekken.
Had een vreemde droom. Mij werd verteld dat ik nog maar
een paar weken had te leven. Ik rende van hot naar her om het
gevaar af te wenden. Ik geloof dat het drama zich in Bosch en
Duin, de plek van onze jeugd, afspeelde.
Bill Bast vertelde dat op private parties het nieuwste entertainment
de vertoning van zogenaamde snuff-films was. Ze schijnen uit
Argentinië en Latijns Amerika te komen en laten echte executies zien, werkelijke verkrachtigen en in het algemeen het seksuele misbruik van lichamen. Om een voorbeeld te noemen: je
zag hoe een man zijn hoofd werd afgeslagen, waarop een andere kerel zich suf neukte in de mond van de afgeslagen kop.
Zo’n film zou wat voor mij zijn. Ik doe de televisie uit als een
luipaard een koedoe bespringt. De moderne beschaving kent
geen grenzen.
Bill en Paul brachten me in hun splinternieuwe Jaguar, nummerplaat BAST-S naar het vliegveld voor mijn vlucht naar Tulsa.
Dan en Judy Hamrick354 en hun zonen Mark en Craig haalden
me af. We reden naar Coffeyville, een gat met 17.000 inwoners en 51 verschillende kerkelijke instellingen. Dan is zowat
de baas van de Coffeyville Journal.
Wat me verbaasde was hoeveel zij zich herinnerden uit de zestiger jaren, toen we allemaal samenwoonden op Long Island.
Ze vroegen hoe het met Loet Kilian was gegaan en met zijn
354 We woonden jarenlang in hetzelfde appartement op Long Island. Dan werkte in die
jaren voor Associated Press in New York; zie vorige Memoires.
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ment of energy drawing a life toward wholeness” tot stand te
brengen. Ik moet er niet aan denken in Progoffs workshop terecht te komen en naar het gebazel van problem children en neurotici te moeten luisteren om zo nog meer tijd te verdoen. Ik
heb mijn eigen workshop die me prima bevalt.
Er schijnt een film te zijn uitgekomen met de titel Executive Action, waarin de moord op JFK met drie geweren wordt begaan.
Burt Lancaster speelt erin mee. Ze blijven in de Dallas-zaak
wroeten. Er is trouwens door de minister van Justitie, Edward
Levi, ook een nieuw onderzoek gelast naar de moord op dominee Martin Luther King. Er komt nooit een eind aan, omdat
iedereen liegt.
Vanavond zijn we op bezoek geweest bij Billy Goldenberg,
een man die voor veel films de muziek schrijft. Hij was aardig
en had een vriendje van 31 jaar.
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plannen om piloot te worden. Dan beloofde in Kansas en Oklahoma naar een baan als vlieger voor hem te zullen uitkijken.
29 maart 1976

Tulsa, Oklahoma
Ben op weg naar Washington DC.
Progoff zegt dat een Daily Log „reflects the inner process of an
individual’s life”. Om die reden geloof ik ook dat er geen andere manier is om de groei van het brein, the rise of the mind, in
alle denkbare facetten te bestuderen dan via een dergelijk document. Progoff: „Diary writing usually involves the unstructured, chronological recording of events in a person’s life as he
perceives them.” Progoff, van huis uit psychotherapeut, wil via
de Intensive Journal methode en workshops de levens van mensen
beïnvloeden, transformeren en verbeteren. Dat zal wel te maken hebben met de benadering van de mens als lijdend voorwerp, als iemand die psychotherapie nodig zou hebben (volgens Progoff). Waarom niet the whole person beschouwen zoals
hij is en over de jaren is geworden? Wat ik altijd ten aanzien
van dit dagboek denk, is dat het zal aangeven hoe ik op mijn
zeventigste de mens ben geworden, die ik dan zal zijn.
Opmerkelijk is dat ook Progoff adviseert om bij het opstaan zoveel mogelijk van wat men zich van dromen kan herinneren te
noteren. Ik doe dat ook zo getrouw mogelijk. „To remember a
small piece of a dream is like catching a fish by a tail. If we hold
on to it, we can draw the whole fish in.” Was dit maar waar. Bij
mij blijft een fragment van een droom altijd een fragment.
Er is al enige tijd een campagne aan de gang tegen Daniel
Schorr van CBS News, die geschorst is omdat hij gebruik maakte van „lekken” die de CIA betroffen. Schorr kreeg een geheim
gehouden rapport van the House Intelligence Committee te pakken. Het was bestemd voor publicatie in de Village Voice maar
Schorr draaide er een kopie van en zou die „verkocht hebben”.
George Bush, de directeur van de CIA, noemde de publikatie
schadelijk voor de nationale veiligheid. Tom Wicker schreef:
„Bush took refuge in the ancient governmental dodge, ‘if you
only knew what I knew’.” Wicker zegt dat wat Bush ook verder op televisie mag hebben gezegd, zoals dat het Congres
twee tegen één stemde om de gegevens niet vrij te geven: „society should be ruled by laws, not men” (Ford or Bush), en zo
is het natuurlijk precies.355 Hoeveel mensen beseffen wat er zich
werkelijk in Washington afspeelt?
355 The New York Times, Tom Wicker, 24 februari 1976.
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356 The New York Times, Anthony Lewis, 25 februari 1976.
357 The New York Review of Books, I.F. Stone, 1 april 1976.
358 Time magazine, 5 april 1976.
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Anthony Lewis gaat door waar Wicker ophield. Hij stelt dat na
Watergate werd verwacht dat het Witte Huis voorzichtiger zou
zijn informatie aan het Congres te onthouden. Help het je geloven. „President Ford has now made a claim of executive privilege that rivals the palmiest Nixon days in extravagance – and
in one respect may indeed outdo them.” Nadat een CIA-agent
in Athene werd vermoord, gebruikte Ford dit incident om de
schuld te geven aan „lekken” die tot de dood van de spion hadden geleid. En nu, zo klaagt Lewis, wordt Schorr van alle kanten
aangevallen „while nothing is done about CIA and FBI officials
who grossly abused their power and told flagrant lies. It indicates
the present mood in Washington.”356
I.F. Stone, that rare bird in US Journalism, gaat nog veel verder in
een analyse van vijf pagina’s voor The New York Review of
Books.357 THE SCHORR CASE: THE REAL DANGERS heet zijn stuk.
Stone pinpoints het werkelijke doel van overheden om stukken
geheim te verklaren. Op die manier kunnen ze later „manipulate the public mind by selective declassification.” Nog voordat de New York Times en andere media hadden kunnen publiceren dat de CIA had besloten de Koerden aan hun lot over te
laten om de sjah van Iran ter wille te zijn, kreeg Daniel Schorr
dit nieuws te pakken voor CBS. Mitchell Rogovin, advocaat
voor de CIA, greep in om de onthulling te voorkomen. Schorr
liet zich niet intimideren, maar moet zijn moed thans bekopen
met een schorsing van zijn werk voor CBS. „The heart of the
evil”, schrijft I.F. Stone, „lies in the ‘dirty tricks’ in which the
CIA has specialized and which other intelligence agencies, especially the FBI, have also practiced. A government cannot carry
on lawless activity in public. If it is going to use assassination,
burgarly, bribery, corruption of elections, agents provocateurs,
covert slander, it can only do so in secret.” Het Congres wordt
gereduceerd tot een machteloze bystander en dat is wat er in de
VS al jaren aan de gang is, te beginnen met de regering van
Dwight D. Eisenhower. Lange vliegtochten geven me altijd de
gelegenheid wat dieper op actuele zaken in te gaan.
Paul Zimmerman stelt dat Skinners memoires „deprive his narrative of a crucial emotional dimension.”358 Precies mijn bezwaar. Christopher Lehmann-Haupt zegt in de Times dat het
boek van Skinner „zich ontvouwt als een film van Frank Capra”. Wat een onbedaarlijke onzin. Het is een ondraaglijk vervelend en eentonig boek. Lehmann noemt Skinner wel een verre
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neef van dr. Strangelove: „His determination to view human
beings as mindless machines (dat deed Skinner overigens helemaal niet), his experiments with mazes and other controlled
environments, his suggestions that human environment can be
perfected through conditioning, his syntactically glutinous
theoretical statements all militate, at least in the popular mind,
to suggest a narrowness in the man, a certain lack of humanity.”359 Zo kletst iedereen over Skinner mee. Ik vraag me af wie
van de kletskousen zich de moeite namen niet alleen zijn werken te bestuderen, maar de man thuis te gaan ontmoeten. Ik
geloof inderdaad – en hij staat voor mij dan ook in schril contrast met Carl C. Rogers360 – dat Skinner van huis uit een kleinburgelijke droogkloot is, en dit altijd is gebleven. Hoe kan het
ook anders? Hij is het nu eenmaal. Maar waarom dan geschreven dat hij ook menselijkheid mist? Nee. De hogepriester van
het Amerikaanse behaviorisme mag schreeuwende beperkingen en grenzen aan zijn mindscape hebben, maar hij is tegelijkertijd een zeer toegewijd specialist, die zonder twijfel een betekenisvolle bijdrage leverde aan de bestudering van the human
mind.
30 maart 1976

Washington D.C.
Logeer bij Barbara Applegate, die al achttien jaar lezingen voor
mij boekt.
Het hooggerechtshof heeft weer eens een compleet archaïsche
wet aangenomen en nog wel met zes tegen drie stemmen. Staten binnen de federatie mogen mensen die homoseksuele daden bedrijven, vervolgen en in de gevangenis zetten, ook wanneer beide partijen vrijwillig homoseksualiteit bedrijven en
ook wanneer zij dit in de privacy van hun eigen woning doen.
Er werd uitdrukkelijk bij gezegd dat de privacy of a home allerminst mensen vrijwaart om zich het recht toe te eigenen er dan
maar op los te rotzooien. Het is eigenlijk te gek om los te lopen. Het lijkt wel de Sovjet-Unie. Wanneer homo-activiteiten
dus een misdaad zijn, zullen ze de steam-baths ook wel mogen
sluiten, maar aangezien die door de maffia, in samenwerking
met locale politie-instanties worden gerund – die er veel geld
mee ophalen – zullen die eldorado’s van seksueel frommelen
voorlopig wel openblijven.
Om 10.50 uur ontmoette ik Sukarno’s advocaat, mijn oude
vriend Joe Borkin. Hij had Time gelezen en zei: „Bill, you have
359 The New York Times, 26 maart 1976.
360 Zie Memoires 1970-1971.
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361 Borkin was in de roos met zijn analyse van mijn kansen inzake Time, maar mijn gevoel van woede over de oneerlijkheid van het artikel had de overhand. Ik ging door.
362 Atkinson ontmoette ik in 1956 in gezelschap van Bung Karno in Italië, samen met
Borkin, als Sukarno’s adviseur.
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not much of a case against them. It is hardly libel, because they
call you an anti-Bernhard man, which is not that bad. We all
know he is a crook. It would have been worse, when they had
called you a friend of Bernhard. I am counsel to Jack Anderson.
He just had to pay 75.000 dollars to win a libelsuit. And why
did he fight it? Because he cannot begin to settle libelsuits, because everyone would try to get money out of him. The same
goes for Time. They know you are poor and have no money to
fight them. So, they don’t settle. They can’t afford to. Word
would get around if they did. Time is a formidable organisation
to take on. Their biggest power, being the money they have
available to fight you. You would have to pay thousands of dollars to pay lawyers to take dispositions. I am not saying, you
should drop it. But think about it carefully. Otherwise, better
forget it and turn to more positive things. Don’t aggrevate
yourself. It is not worth it. Look what is presently happening
to Daniel Schorr. After the New York Times attacked him, John
B. Oakes wrote that nasty editorial, everyone is turning his
back upon Schorr. We can only support him morally.”361
Ik vroeg Borkin natuurlijk voor de zoveelste keer of hij nu een
boek over Bung Karno zou schrijven, zoals hij in al die jaren
vele malen had beloofd. Deze keer antwoordde hij: „Well, I
might talk about him in my autobiography.” Loyalty is a rare
commodity in the modern world.
Even later wandelde Tom Atkinson zijn kantoor binnen.362 Hij
zag er prima uit, wat ouder, wat gedistingeerder misschien. De
laatste keer dat ik hem ontmoette, was in 1957 in Jakarta. Hij
had een boek geschreven over zijn Indonesische bemoeiingen
maar het was nog te vroeg om het uit te geven, daar nog teveel
betrokken personen in leven waren. Ik vraag me altijd af waarom een boek dat waar is, niet het daglicht zou kunnen verdragen, wanneer het eenmaal geschreven is. Hij scheen ook nog
steeds te twijfelen aan de belangrijkheid van zijn bijdrage. Hij
heeft dr. Subandrio bezocht in de gevangenis, na de dood van
diens vrouw. Ook schijnt hij Ruslan Abdulgani te helpen bij
het schrijven van zijn memoires dat in een aantal delen door
Cornell zal worden uitgegeven.
Lunchte met GPD-correspondent Henk Leffelaar, wat buitengewoon gezellig was. Ons beider Indische verleden speelt er
parten bij. Het amuseerde hem dat een ober – die overigens
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niet in aanmerking kwam – openlijk met me flirtte. Hij beklaagde zich er over hoe de GPD hem behandelde met het oog
op kinderbijslag. En hij vond het nog vervelender dat hij, nu
hij naar Londen zou gaan, een huis met acht trappen moest accepteren. „Jan363 kan enerzijds erg aardig en innemend zijn,
maar zijn andere kant is die van een crook.”364 Hij preciseerde:
„When the chips are down, he is never on our side, but where
his salary is.” Henk vertelde een huis in Holland te hebben en
een boerderij in Friesland. Ik vraag me altijd af waar onze buitenlandse correspondenten het geld vandaan halen voor zulke
extravangante luxes.
Henk had bij geruchten vernomen dat Dewi Sukarno mij had
bedreigd om vooral niets tegen prins Bernhard te ondernemen.
Peter Schroeder had hem vanmorgen bij terugkeer uit Nederland opgebeld en gezegd dat het land uiteenviel. „Den Uyl had
tegen het PvdA-bestuur gezegd: ‘het gaat zo niet langer’.”
Ben de film One flew over the cuckoo’s nest gaan zien. Scary at times.
31 maart 1976

Daniel Schorr belde en zei dat zijn moeder was overleden,
maar hij wilde me desondanks wel per telefoon een interview
geven. „Journalisten komen achter de waarheid, òf het lukt
niet. Dat is nu eenmaal een onderdeel van het democratische
proces,” aldus Schorr. „Het is in zeker opzicht een spel. Soms
win je, soms verlies je. Het is niet juist dat alles geheim wordt
gehouden. Dat schaadt een ordelijke samenleving. Het is mijn
ervaring als journalist dat de meest zaken die bekend moeten
worden, in het algemeen ook in de publiciteit komen. Na het
Watergate-schandaal hebben overheidsdienaren overal maar
GEHEIM op gestempeld. Daniel Elsberg was een voormalige militaire strategist van het ministerie van Defensie, die het niet
langer met zijn geweten overeen kon komen en ertoe overging
zijn mond open te doen.”
Ik vroeg hem naar zijn mening over het Warren Rapport en de
moord op JFK. Schorr noemde zowel Gerald Ford als advocaat
David Belin de voornaamste verdoezelaars van de moord in
Dallas. Zowel de FBI als de CIA hebben in commissie over alles
gelogen wat met de dood van Kennedy te maken had. „The
credibility of Government agencies has been completely destroyed.” Schorr was van mening dat Richard Nixon eigenlijk
363 Jan van Beek, hoofdredacteur van de GPD.
364 Zoals ik later zou ervaren toen Van Beek mij voor de GPD naar India zond om de reis
van prins Claus te verslaan. Van Beek veranderde als een blad aan een boom en
toonde zich hoogst onbetrouwbaar onder druk van „officieel Den Haag”.
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als de nood het hoogst was meestal uitstekend functioneerde.
„Hij zag bijvoorbeeld kans een kwijtschelding van vervolging
te bewerkstelligen door voornamelijk ook generaal Al Haig te
manipuleren,” aldus Schorr. „Hij zorgde dat men inderdaad
geloofde dat hij ten einde raad was. Hij speelde the mad king role
en het werkte. Geef hem wat hij vraagt, want hij is in staat het
land op te blazen. Nu wordt er een nieuwe mythe in het leven
geroepen,” aldus collega Schorr, „dat Haig het land van de ondergang heeft gered ter voorbereiding van diens eigen presidentiële ambities.”
Van 12.45 tot 14.15 uur lunchte ik met kolonel L. Fletcher
Prouty in het l’Enfant Plaza Hotel. Ook een aangename ontmoeting. Ik was het met sommige van zijn inzichten zeker eens.
Hij vertelde dat een van de belangrijkste CIA-heren hier altijd
de lunch gebruikte, vandaar dat hij een oogje op de ingang hield.
Prouty zei dat de media op dit moment onder ongewone druk
stonden zich aan de regels te houden en geen onthullingen te
doen die als staatsgevaarlijk zouden kunnen worden uitgelegd.
Zelfs Jack Anderson lijkt voorzichtigheid in acht te nemen.
„Willem, don’t forget, the CIA is controlled directly from the
White House. And not at a cabinet level either. Straight from
the Oval Office. But in reality it works the other way around.
The CIA imposes its will on the President. The Oval Office is
under their control. There is no filtering organisation in between. According to US Law it is the National Security Council that should operate as a buffer between the military establishment and the White house.”
Kolonel Prouty was dan ook van mening dat zowel de commissie van senator Frank Church als die van het lid der afgevaardigden uit het House of Representatives, Douglas Pike,
met hun onderzoekingen naar wat verkeerd was gegaan meer
kwaad dan goed hadden gedaan. „They never looked at what
should have been done and wasn’t.” Hij vervolgde: „It is as if
you see a football team play and only see their mistakes and never help or guide them towards what they should have been
doing. The Washington system operates all by itself. Or one
could pose the question, does the system rolls the way it does,
because that is what they are being told to do. Does the system
have approval? Or do they fight like mad to do their own thing
with approval? The President has no time to control everything, so the CIA does it for him and is dominant.”
Ik zei dit een beangstigend verhaal te vinden. Prouty: „Of
course it is. It is terrible. Therefore the media should stir up
more noise. More books have to be written about this sub-
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ject.365 And now Jimmy Carter from Georgia runs for President. He is a complete outsider to Washington games. Who is
going to inform him about what really goes on? Nobody.”
Ik vroeg welke rol George Bush zou spelen als directeur van de
CIA. „For the time being,” aldus Fletch, „he will run a holding
operation till the presidential election.”
Ik vroeg wat hij van het Warren Rapport dacht. „The whole
thing is a damned lie. The only way to solve this murder is to
have a full trial in Dallas. Lee Harvey Oswald did not do it. It becomes high time they start looking for the real killers. When a
guy is killed in Texas, then the law prescribes that the trial should
be held there. But the Warren Commission was set up in Washington to prevent this from happening. Actually JFK’s body was
kidnapped and taken to Washington in violation of the law.”
„Do you give any credence of Fidel Castro or Nikita
Khrushchev being involved?”
„How could they run the cover-up from Havana or Moscow?
The cover-up is after all a bigger crime than the actual shooting
of JFK.”
„But why is Gerald Ford party to this mess?”
„Simple. Like Richard Nixon, he simply does what he is being
told to do.”
„By whom?”
„Once Ford was caught up in the Warren Commission he
could not escape. It was Lyndon Johnson who put him on to
that body. You remember what LBJ used to say about Ford: ‘He
was too dumb to walk and chew gum at the same time.’ Ford is
caught in the web. He can’t cut loose anymore. He has to trot
along.”
„And Kissinger?”
„Henry is falling apart like Nixon before him. His big mistake
in foreign affairs is that he saw everything in bilateral terms. He
did not seem to realize in foreign affairs the realities of Israel.
Henry and the Israelis always spoke to each other for the sake
of survival. Now they say, next time Kissinger comes, let’s talk
to him on the phone. In relation to Henry, Nixon was at best a
pawn. In our diplomacy, money is always the winner. We conduct foreign affairs like poker players. Much of the rest of the
world plays chess instead. We do not know the philosophy of
the true statesman who is capable of losing points, even give up
some to win in the end.”
Kolonel Prouty en ik beginnen vrienden te worden.
365 Geen wonder dat kolonel Fletcher Prouty in 1990 uitgelaten was dat Oliver Stone
hem als een van zijn voornaamste adviseurs aantrok voor de film JFK.
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366 The New York Times, 29 maart 1976.
367 Henry Kissinger zou ook na het heengaan van Gerald Ford nooit meer voor een
hoge regeringsfunctie in Washington in aanmerking komen.
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De New York Times benadrukt dat Henry Kissinger, de zigzagger, nu weer tijdens een getuigenis voor het Senate Foreign
Relations Committee „appeared to be playing down the notion of any imminent crisis with Cuba and the Soviet Union
over military intervention in Africa and elsewhere.”366 Men
blijft er van uitgaan dat Washington het volste recht heeft militair waar ook ter wereld in te grijpen om regimes in het zadel te
helpen die Amerika welgevallig zijn, maar o wee als de tegenstanders hetzelfde doen, dan is de wereld te klein en wordt er
gechanteerd en gedreigd om gelijk te krijgen.
Een man, die me al lange tijd intrigeert, Victor Zorza, professor
aan de John Hopkins University School of Advanced International Studies, kwam vanavond naar het Empress Restaurant
bij de Washington Hilton om met Barbara Applegate en mij te
dineren. Zijn geschriften, meestal op de editorial page van de
Herald Tribune, zouden door de heer J.G. Heitink van De Telegraaf geschreven kunnen zijn, dan weet je uit welke hoek de
wind meest waarschijnlijk waait.
Barbara vond Zorza onhebbelijk en sluw. Hij vertelde van origine Pools te zijn en in 1941 als vlieger naar Engeland te zijn
uitgeweken. Als sovjetspecialist raadpleegt hij voornamelijk
Pravda en Izvestia en zet uiteraard zelf geen voet in de USSR. Hij
vertelde voor een kolom soms 200 documenten te gebruiken.
Afgezien van het feit dat ik zulke kletskoek niet geloof, heb ik
maar niet gevraagd waar die documenten dan vandaan kwamen. Toen hij zag dat ik aantekeningen maakte, zei hij: „You
cannot write about whatever I told you. I will take into account that you make notes anyway.” Ik vroeg waarom hij in
het dagblad Trouw schreef. „They pay me well.”
„But, your type of articles should go to De Telegraaf.” Maar ja,
dan is Heitink c.s. zonder boterham, want die krijgt zijn materiaal uit Den Haag, zoals Zorza het uit Washington krijgt toegeschoven. Dat ze dit niet begrijpen bij Trouw.
Bij thuiskomst was Ronald Reagan op televisie. Hij dingt maar
het presidentschap, dus alles wat hij zei, was erop gericht meer
geld voor zijn campagne toegeschoven te krijgen en meer aanhangers te verkrijgen. Hij is in een frontale botsing met Henry
Kissinger367 terechtgekomen omdat hij stelde dat Henry er alles
aan deed om er voor te zorgen dat de Sovjet-Unie nummer
een in de wereld zou worden. Voor Kissinger was de US Athene en de USSR Sparta. Reagan schijnt die benadering van zijn
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adviseur, admiraal Elmo Zumwalt, ingegeven te hebben gekregen. Amerikaanse verkiezingscampagnes zijn nu eenmaal op de
meest grove leugens en bedrog gebaseerd die men zich kan indenken. Wat Reagan vanavond allemaal over Cuba op televisie
debiteerde, grensde aan het ongelooflijke.
1 april 1976

Brief van mijn vriend Jonathan Raymond. Een relatie is met
brieven alleen niet in stand te houden, ongeacht hoeveel energie en gevoel je erin blijft stoppen.
Lunchte met Lester Brown van het World Watch Institute in
de Cosmos Club. We spraken meer dan drie uur zeer intensief.
Brown is een serieuze en toegewijde man. Hij runt het dit jaar
opgerichte instituut, dat zich ten taak heeft gesteld globale problemen te analyseren. Hij gaf zeer op over zijn voornaamste
medewerker, Erik Eckholm, die zojuist de studie Losing
Ground, Evironmental Stress and World Food Prospects368 had uitgegeven. „Erik is going to be a superstar,” aldus Lester.
Lester Brown was zelf ook iemand om
in de gaten te houden. Hij vroeg of ik
wist wie Marshall Green was: „He is
back now in Washington and is doing
a study on population.”
„I wished he had thought of the value
of people, when he became an ambassador of the United States in Indonesia
partly to a bloody coup by the military,
that wiped out one million people,”
zei ik tegen Lester. Dit gesprek bracht
me ertoe mevrouw Hartini Sukarno
Erik Eckholm
opnieuw een brief te schrijven, om te
benadrukken hoe belangrijk het was dat zij haar gedachten
over en herinneringen aan Bung Karno op papier zou zetten,
voordat nog meer details uit haar geheugen zouden wegwaaien.
Oud-ambassadeur George Kennan heeft eindelijk een Amerikaans tegenwicht van Georgii Arbatovs Institute for the USA &
Canada in Moskou opgericht. Samen met twee collega’s van
Princeton University is het eerste Center for Soviet Studies
voorlopig ondergebracht in het Smithsonian Institute.
Ik ben vanmorgen bij een van de oprichters ervan, Frederick
368 Erik Eckholm, Losing Ground, Evironmental Stress and World Food Prospect, W.W.
Norton & Co., New York, 1976. Eckholm zou later terechtkomen bij de wetenschappelijke redactie van de New York Times.
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369 The New York Times, 29 maart 1976.
370 Bob Woodward en Carl Bernstein, The Final Days, Simon & Schuster, New York, 1976.
371 Het allerontstellendst blijft dat vijftien jaar later „de wereld” alles is vergeten en
Nixon en Kissinger weer tot de „notabelen” onder de staatslieden behoren.
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Starr, binnengelopen. Hij ontving me vriendelijk, maar toen ik
hem het verhaaltje in Time gaf, over een Pink House of Orange
en mijn zogenaamde activiteiten in samenwerking met de KGB,
betrok zijn gezicht. Professor Arbatov zal op 7 mei aanwezig
zijn. Ik deed hem de gedachte aan de hand via Daniel Schorr
een televisiegesprek tot stand te brengen tussen de twee directeuren van het USA- en USSR-instituut, Kennan & Arbatov.
Ik vind het opvallend dat Anthony Lewis369 over de democraat
Jimmy Carter schrijft dat hij „the most interesting new political
phenomenon this country has seen in a long time” is. Lewis
vergelijkt Carter met de onverwachte sprong naar de macht
van JFK in 1960.
Natuurlijk meer dan walgelijk was, dat Ronald Reagan gisteravond op televisie verklaarde dat Gods doel was de VS te beschermen en dat diezelfde God hem, Reagan, had uitverkoren
om zijn geboden uit te voeren, of woorden van die strekking.
Woodward en Bernstein hebben de Final Days over de regering-Nixon geschreven.370 Tijdens een hoogtepunt in de crisis
riep Nixon zijn minister van Buitenlandse Zaken bij zich.
„The president broke down and sobbed”, schrijven deze twee
journalisten. Even later stelde Nixon voor dat zij samen zouden bidden. Hij knielde op het karpet van het Oval Office, gevolgd door zijn minister. Nixon bad luid, vroeg om hulp,
kalmte en vrede en vooral liefde. Hij was nog steeds aan het
huilen. Henry dacht dat het afgelopen was, maar de president
bleef op zijn knieën zitten. Hij bleef huilen. Daarop sloeg hij
op het kleed en riep: „What have I done? What has happened?” Kissinger nam de president in zijn armen om hem te
troosten, „to bring rest and peace to the man who was curled
on the carpet like a child”. Je vraagt je af of de presidentiële adviseur Nixon niet duidelijk had moeten maken dat alles wat er
op dat moment gebeurde het gevolg was van een reeks jaren,
waarin Nixon en Kissinger de wereld, Amerika en zichzelf op
een grandioze manier constant hadden misleid.
De Washington Post meldde dat Kissinger aan Associated Press
had gezegd dat Woodward & Bernstein het verslag van die ontmoeting hadden verdraaid en onnauwkeurig weergegeven. Om
te beginnen konden ze dit alleen maar van Henry zelf hebben
gehoord. Maar dat is Kissinger: van tijd tot tijd de waarheid spreken en dan met leugens de zaak proberen „recht” te breien.371
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Jonathan belde als verrassing uit Chicago. „Hi, Babe”, begon
hij. Voorlopig woont hij in bij de grootmoeder van zijn vijfjarige zoon Adam. De moeder van de jongen is ervandoor.
„The old lady is a little cuckoo but I have no other place at the
moment to go.”372 Hij had momenteel ook geen werk. „But I
am trying to set up a business with two other guys.” Ik vroeg of
hij genoeg kleren en eten had. „Well, Willem, not too much.”
Ik vertelde dat ik met de gedachte speelde toch in Californië te
gaan wonen en dan moest hij ook komen. Intussen was op televisie een twee uur durende reconstructie van het Charles
Manson-incident in Californië waarbij de beeldschone Sharon
Tate was vermoord. Morgen volgen nog twee uur televisie
over dit drama. Billy Goldenberg verzorgde de muziek. Zulke
docudrama’s zouden eigenlijk niet moeten worden gemaakt,
laat staan van coast tot coast worden vertoond.
Het televisienieuws was bovendien vrijwel geheel gewijd aan
nog meer misdaad. Vanavond werden drie politiemannen bij
een vuurgevecht in Miami doodgeschoten. CBS liet vrolijk de
stervende agenten nog eens in beeld zien. Ik denk dat het een
overblijfsel is van de oorlog in Vietnam toen mensen jarenlang
aan de buis gekluisterd zaten – met een glas whisky in de hand
– om zich te vergapen aan het sneuvelen van hun bloedeigen
kinderen in de jungles van Azië. In de Manson-Tate-film was
een meisje aan het woord dat in detail vertelde welke geluiden
er uit de mond van de afgeslachte Sharon Tate kwamen, „while blood was running from her head towards her stomach
(…)”. Daarop vertelde zij hoe Manson een vork in de maag
van een der andere slachtoffers stak en „wabbled it back and
forth”.
Margaret Mead heeft de Washington Press Club toegesproken.
Heerlijk, wat deze dame allemaal debiteert:
„The family isn’t dead anymore than God was. He is recovered.”
„Homosexuality is perfectly good for some people. Extreme
heterosexuality is a perversion.”373
„I think happiness is a lousy concept. Any society where
people go around saying ‘I am happy’ is doomed. Most people
in the world never heard of happiness.”
„We are awfully concerned about being able to make six American Winston Churchill’s.”
372 In 1992 woont Jono in een mooi eigen huis aan het meer van Chicago en werkt nog
altijd als timmerman. Adam studeert.
373 Margaret en ik spraken dikwijls over homoseksualiteit; daarom wilde zij ook Peter
ontmoeten.
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2 april 1976

Vlieg naar New York. Jack Anderson neemt het op voor Daniel Schorr: NEW LEAKS AND HYPOCRISY. Hij maakt Henry
Kissingers gezeur over lekken naar de pers belachelijk, als zou
dit zijn diplomatieke gesprekken en onderhandelingen bemoeilijken. Toen Schorr voor de regering vervelende informatie naar buiten bracht, schreeuwde Kissinger: „McCarthyism!”
En president Ford bood aan het apparaat van de FBI ter beschikking te stellen aan het in allerijl uit de mottenballen gehaalde
House Ethics Committee dat moest onderzoeken waar „het
lek” vandaankwam. Anderson wijst er verder op dat een van
Kissingers eigen, meest vertrouwde assistenten, zelf een geheim
memorandum over gesprekken van Henry met sommige leiders in het Nabije Oosten opzettelijk liet uitlekken. Maar dat
was dan een lek dat ten doel had Kissinger voor het publiek af
te schilderen als „a genius among pedestrian diplomats”. Met
andere woorden: de superschijnheiligheid van Washington is
dat je lekken en lekken hebt; lekken, de regering welgevallig
en bedoeld om het prestige van overheidsklootzakken als Kissinger te doen toenemen. En er zijn lekken die de regerende
kliek de gordijnen in jagen. Dan moet de FBI eraan te pas komen.
Ik heb mijn bagage naar het YMCA op de 47ste straat gebracht
en ben regelrecht naar Everards Baths gegaan. Al het eerste
kwartier dat ik binnen was, lebberden achter elkaar drie verschillende black guys aan mijn penis. Ik denk dan altijd weer aan
mijn moeder, hoe zij ons grootbracht, als baby waste, voedde
en er op toe zag dat we schone en reine baby’s waren. En vijftig
jaar later hoereer je in een New Yorks stoombad en de hemel
mag weten hoeveel kerels er aan je fluit zitten.
3 april 1976

New York, Waldorf Astoria
Ik ben tot vanmorgen 06.30 uur in Everards gebleven. Er waren vannacht momenten dat ik dacht: wat doe ik hier, ik moet
weg, ik word er misselijk van. Maar dan wandelde er even later
een guy mijn cabin binnen, die op een dermate professionele en
aangename manier aan de gang ging, dat je dacht: dit kan ik
niet laten lopen, al zou ik het willen. Toch is seks in Californië
anders en aangenamer. Hier in Manhattan is het eigenlijk pure
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Marriage is like the New York subways: you have to get on the
train to find out if your are on the wrong train. There are in
marriage no maps.”
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perversiteit. Er worden voortdurend „poppers” gebruikt en
waarschijnlijk ook drugs, want sommige kerels gaan als in een
trance aan de gang. Je hoort ze ook overal op de gangen in andere cabin’s bezig, met gekreun, gevloek en de meest dierlijke
geluiden van heerlijkheid, pijn, en woede. Er wordt ook op
billen geslagen met uitroepen als „Jesus, I love your ass man!”
wat mij zojuist overkwam. Soms verschijnen geheel geklede
sadisten, meestal in krakend leer, bij de deur. Het lijkt heel lang
geleden dat wanneer je in Everards kwam, je aardige, schone,
aantrekkelijke, door en door gezonde jongens ontmoette, waar
je mee lag te praten en te vrijen. Wanneer je dan uiteindelijk in
een nummer terechtkwam, had dit ergens nog een schijn van
love making. Vannacht lag er inderdaad een heerlijke neger een
paar uur in mijn armen, die net zo lang lag te mieren en te
rommelen tot ik inderdaad mijn zaad in zijn mond pompte.
Maar tezelfdertijd hebben we elkaar ook enigermate aardig gevonden. Verder heb ik niemand werkelijk omhelsd of gezoend.
Dat was in Californië toch anders. Bovendien heb ik 70 procent van de gentleman callers, die vannacht bij het schemerlicht
mijn kamer binnenkwamen en me soms wakker maakten, met
een smoesje de deur uitgewerkt.
Na het ontbijt in de Waldorf ging ik de stad in. Ik liep warempel
tegen Oliver Stone aan. Hij zag er niet goed uit. Hij leek me zenuwachtiger dan anders. Maar zijn ogen stonden even animallike als altijd. „I screwed all night man,” zei hij. In december was
zijn huwelijk met Najwa Sarkis geëindigd, nadat zij elkaar in totaal zeven jaar hadden gekend, the classic seven year itch dus. Hij
had een film gemaakt en geregisseerd, maar had ruzie gekregen
over geld. Hij heeft een schuld van 6.000 dollar aan Najwa.
4 april 1976

Breakfast as usual here. J. Anthony Lukas is in India op zoek
gegaan naar de bewijzen dat Indira Gandhi in een tiran zou zijn
veranderd, à la Sukarno nota bene. Dit soort mensen heeft één
model voor de hele wereld in hun hoofd. „She – Indira – has
few real convictions”, aldus schrijft asshole Lukas in de New
York Times vanmorgen. Ik zal een extra krant kopen om ambassadeur Bajpai in Den Haag die onzin te sturen. Zou nu met
Mohit Sen in India willen spreken.374 Dan kom je tenminste te
weten wat er werkelijk aan de hand is.
Ben mijn oude vriend Bernard Person (82) in kamer H-721 van
het New York Hospital gaan opzoeken. Ik haat ziekenhuizen,
374 Zie Volume II Limits to Growth, Putnam, New York 1975.

292

22-12-2006

11:00

Pagina 293

375 Ik geloof dat het inderdaad de laatste keer was dat we elkaar ontmoetten.
376 In 1992 verbaast me dit allerminst meer van André na mijn eigen ervaringen in 1985.
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maar dit moest. Ik herinner me zo precies hoe ik hem in februari 1957 voor het eerst in de VN ontmoette en hij in volle glorie
een gesprek met mij voor de Haagse Post maakte. Nu vertelde
hij dat zijn gal niet langer werkte. Er moeten stenen uit zijn
blaas worden verwijderd. Hij is fysiek een puinhoop geworden. Ik ben zeer met hem begaan. Er komt niemand meer bij
hem. Wij, de nog volop levenden, vergeten al te gemakkelijk
de ouderen en zij die lijden. Ik zou natuurlijk voor De Journalist
een artikel over hem moeten schrijven en een noodkreet doen
uitgaan. Ze zouden het waarschijnlijk niet eens opnemen. Ik
herinner me dat toen ik Peter tien jaar geleden ontmoette, het
me steeds verbaasde hoe diep doordrongen hij toen al, als 21jarige jongen, was van dit soort zaken. Ik kon mam nooit van
deze kant van Peter overtuigen. Lieve jongen; ik verlang naar
hem. Ik ben dankbaar naar Person te zijn toe gegaan. Hij was
erg oud geworden, maar uitstekend bij zijn hoofd en geestig als
altijd.
Person was erg affectionate. Hij nam mijn hand terwijl we spraken en hield die vast. Het ging door me heen dat dit wellicht
een afscheid was.375 Hij zag er eigenlijk vreselijk uit. Hij sprak
over de twaalf jaar dat hij voor NRC Handelsblad had gewerkt
zonder ooit een brief van Jan Sampiemon te hebben ontvangen. Toen André Spoor in september voor de Algemene Vergadering van de VN naar New York was gekomen, heeft Person zijn hart bij hem uitgestort. André had beloofd bij zijn
terugkeer op de redactie op 9 oktober 1975, als eerste agendapunt de belangen van Person te zullen onderzoeken. Helaas
wacht de arme man nog altijd op bericht van Spoor.376 Er komt
geen enkele reactie meer uit de redactie van de NRC en van de
artikelen die hij nog bleef zenden, werd geen meer geplaatst.
Hij wreef mij trouwens onder mijn neus dat ik hem altijd Den
Vaderland Getrouwe had beloofd en die belofte was ik ook niet
nagekomen. „Ik had vooral willen lezen wat je over Max Tak
hebt geschreven,” aldus Person, die zich buitengewoon helder
zijn eeuwigdurende controverse – meer een persoonlijke oorlog – met Tak herinnerde. Person is een oude vriend, die ik nu
twintig jaar heb gekend. Ik was aangedaan.
Terwijl ik op Third Avenue en de 67ste straat uit het hospitaal
kwam, liep ik opnieuw tegen Oliver Stone aan. Fate! „So, you
work for the goddamn Russians now,” zei hij, kennelijk refererend aan het Time-artikel, dat hij ook had gelezen. „We
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should bomb that country into oblivion,” zei de oud-Vietnamstrijder. Hij zei op weg te zijn naar „a rich chick” en zag er dan
ook geschoren, gewassen en weer super animal-like uit.
Toen ik later het appartement van dr. Margaret Mead binnenkwam aan West Central Park, omhelsde zij me als een oude
vriend. We gingen de zitkamer in waar ik Rhoda Metraux ontmoette, ook een antropologe, die sommige van Margarets boeken bewerkte.377 Rhoda was bezig quiche lorraine te bereiden. Er
hoorde vooraf een afschuwelijk soep bij en een redelijke sla en
frambozen toe. Door het onduidelijke gebabbel van Rhoda,
kwam er absoluut geen behoorlijk gesprek tussen Margaret en
mij van de grond, wat me speet. Margaret: „Youths of today
live in such a fragmented world, they can only see the pieces.”
Zij liet erop volgen: „Did you see that someone offered the
Beattles a 50 million dollar contract? That is to say, if they
would come together again.” Zij volgt alles. Ik vroeg haar hoe
ze over de ontwikkelingen in India en over Indira Gandhi
dacht. „I was given last night an elegant dinner by the Indian
ambassador. I made a keynote address.”378
Toen ik het onderwerp „the new Marxist Man” aansneed, antwoordde Margaret eigenlijk enigszins verontwaardigd dat zij in
de vijftiger jaren een task force naar de USSR was voorgegaan en
in 1951 een boekje hierover had geschreven: Soviet attitudes towards authority. Het was een interdisciplinary benadering geweest
van Russische karakterproblemen gepubliceerd door de Rand
Corporation. Ik dacht even: jij ook?379 Zij stelde dat wanneer
sovjetmensen de gelegenheid zou worden geboden vrije verkiezingen te hebben, zij de communisten linea recta terug aan
de macht zouden kiezen. „Look, they never had it so good,”
aldus Margaret Mead. „But at the same time, I consider the
Kremlin extremely dangerous. They are out to conquer the
world.” Zij voegde er een aantal regels over de expansie in
Afrika, zoals Angola, aan toe. „But the Soviets are afraid of
China.” Ik was het hier mee oneens en zei dat dit het spel was
dat ze voor de wereld speelden, maar dat ik niet dacht dat het
Kremlin werkelijk bevreesd was voor China, zeker niet bij de
stand van de huidige sovjetatoomarsenalen. Daarop volgde een
uitvoerige uiteenzetting dat geen enkel land atoomwapens zou
kunnen inzetten zonder een wereldoorlog te ontketenen. Ik
ging hier tegenin en zei te denken dat de VS er geen enkel bezwaar tegen zouden hebben, wanneer de Sovjet-Unie en Chi377 Later publiceerden zij samen Aspects of the Present, 1979.
378 Ik word helaas niet wijs uit de aantekeningen die ik hierover maakte.
379 Omdat de Rand Corporation nauw samenwerkt met de CIA.
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(wordt vervolgd)

380 Er zijn nog meer aantekeningen over die lunch in mijn dagboek.
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na elkaar met atoomraketten bestookten. „Would it not be, in
the case of Washington thinking, a case of good riddance?”
vroeg ik.380
In de dinner room stond overigens een oefenfiets. Ik keek beide
dames nog eens aan en dacht: wie van hen zou er nog gebruik
van maken?
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