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Inleiding

2007 was het verschrikkelijkste jaar van mijn leven. Ik kwam langzaam uit een periode van rouw, en probeerde niet alleen de dood
van mijn beste vriend (september 2004) te begrijpen, maar ook te
accepteren. Ik kwam terecht in ’n total burn-out. Misschien is de
dood van je ouders onvermijdelijk, maar de dood van je vriend
brengt een gevoel van groot verlies en alles omvattende pijn met
zich mee. Ik trok me terug en sloot me op alsof de wereld niet bestond. Toen kreeg een weinig bekende virus vat op mij, en werd
ik door het Guillain Barre Syndroom geveld. Van de ene dag op
de andere was ik lichamelijk volkomen verlamd. Hoewel ik niet
kon spreken, slikken of ademen, was mijn geest alerter en verfijnder afgestemd dan ooit. Gekoppeld aan slangen en apparatuur om
mij in leven te houden, lag ik maanden op mijn rug in de intensive
care. De gedachten aan diegene die ik lief had en mij steunden, gaf
mij de kracht te willen herstellen. Ik moest beter worden, al was
het alleen maar om diegenen, die mijn leven hadden verrijkt, te
bedanken. Ik dacht aan Willem natuurlijk. WILLEM OLTMANS
voor het publiek. Voor mij, simpelweg, mijn Willem.
Tijdens de laatste zes maanden van zijn leven had de ziekte hem
totaal uitgeput. Als gevolg daarvan werd een van zijn grootste passies van hem afgenomen. Het reizen. Typisch Willem wilde hij
nog een laatste trip naar Parijs maken, ook al was het een gigantische inspanning voor hem, want zijn krachten waren helemaal opgebrand. Hij wilde, coute que coute, samen met mij vaarwel zeggen
aan een stad waarvan hij zoveel hield en waar wij samen intens gelukkige tijden hadden doorgebracht. Nog één keer om te herleven, and to share some harmonious memories. Dat was 2004.
Ik dacht aan Parijs in 1977 en hoe Willem zich altijd tegoed deed
aan de geneugtes van de Franse cuisine. Hij zei vaak: „Dutch food
is shit!” en hij ging soms hollen als hij weer een pastisserie zag. Zelfs
’n Crêpe Suzette van een straatstalletje was voor hem een feest.
Vaak bezochten we ’n goede vriendin, de voormalige first lady van
Indonesië, Madame Dewi Sukarno. In haar elegante appartement
aan de Avenue Montaigne, waar de champagne altijd klaar stond,
babbelde zij over haar buurvrouw Marlene Dietrich, en haar
vriendinnen Farah Diba en de actrice Catherine Deneuve. Ik her7
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innerde me dat tijdens een bezoek van Madame Sukarno aan Willem in Amsterdam waar ze, na ’n ruzie, Willems voordeur intrapte met haar Chanel stiletto’s. Ik moest er altijd tussen komen om
die twee te bedaren. Maar dat was toen en alles was vergeten en
vergeven. Willem stak altijd twee kaarsen aan in de Madeleine.
Een voor zijn moeder, en een voor mij. Als ik weer in Parijs ben,
zal ik me aan het ritueel houden. Alleen nu is het anders. Een kaars
voor Willem.
In 1977 vertrokken wij naar Amerika waar we in Hollywood te
gast waren van de filmproducent Bill Bast. Hollywood was natuurlijk een heel andere ervaring dan Parijs.
Willem had een levenslange love-hate relatie met de USA, en na
09-11 schreef hij het boekje Cry for War, waarin hij de Amerikaanse politici heftig beschuldigde als zijnde „the no.1 war criminals.”
Hij noemde Bush, Rumsfeld. Cheney en Powell The Gang of Four
en vond hun activiteiten madness.
Willem werd vaak „gek” genoemd, maar met het verloop van de
tijd vraag je je af, wie was er echt gek? Met de invasie van Afghanistan en Irak zei hij: „America get out! Die mannen willen baas in
eigen huis zijn.” Daarom toonde hij enige sympathie voor Osama
bin Laden, niet als terrorist, maar als freedom-fighter.
In Los Angeles genoten we van de waanzinnige decadentie en oppervlakkigheid van the Hollywood set. Willem hield veel van film,
maar had geen tijd voor acteurs en hun eeuwige gedoe. Samen
met vrienden bracht ik ’n nacht door in het kasteel van de legendarische acteur Rudolph Valentino. De volgende dag noteerde
Willem in zijn dagboek dat dit het kasteel van Errol Flynn was geweest. It brought a smile to my face! To Willem it did not matter
whether it was Clarke Gable’s mansion or James Dean’s house!
Wat hij wel interessant vond was dat onze gastheer Bill Bast een
van James Deans beste vrienden was.
Willem schreef herhaaldelijk over zijn desillusie met de televisie,
en de nare gevolgen die dit op de jeugd heeft. Hij herinnerde zich
dan zijn gesprekken met Jose M.R. Delgado, een trouwe vriend
en achtenswaardige neurofysioloog, die van mening was dat de
waardesystemen van kinderen veel meer beïnvloed worden door
de tv, dan door hun ouders. Richard Palmer, president van de
American Medical Association zei: „Few parents can cope with television’s tyrannical allure.”
Willem rebelleerde altijd tegen elke vorm van prille hersenspoeling die de jongeren werd opgedrongen.
8
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Het woord eenzaamheid sluipt voortdurend in zijn Memoires, en
ik hoop dat mijn vriendschap hem wat warmte gaf. Al was het alleen door mijn aanwezigheid.
De wereldberoemde paragnost Gerard Croiset zei ooit over mij
dat ik een van de zuiverste aura’s heb die hij ooit had gezien. Natuurlijk voelde Willem dat, en het doet mij goed om te lezen dat
Willem schreef: „Mijn hart is dood, met uitzondering voor Peter.
Ondanks alles heb ik nog altijd geloof in hem.”
My physical strength is slowly returning from what has been a long
ordeal, and it has taken tremendous inner strength to win this battle. I owe a great deal to Willem for teaching me this strength, and
will always be grateful to him.
After all, he was the shining example.
Peter van de Wouw
Revalidatiecentrum Amsterdam
2008
„Men are so necessarily mad, that not to be mad, would amount to
another form of madness.” Pascal

9
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Rusland was in 1977 ook een van Willems frequente bestemmingen. De Russische mind-set en national character fascineerden hem,
en hij had ook grote interesse in hun cultuur, vooral klassieke muziek, literatuur en ballet. Na zijn rechtzaak tegen de Nederlandse
staat kocht hij als een van zijn eerste nieuwe kunstwerken, ’n
prachtige, oude Russische icoon.
Het Russische gebrek aan basic human comforts ergerde hem grenzeloos. Slootwater koffie en toiletpapier dat hij „schuurpapier”
noemde vond hij afschuwelijk. Tot overmaat van ramp, vond hij
een kamermeisje die op zijn toilet een grote boodschap zat te
doen. Hij was razend!
Willem could be as passionate about these basic things as he could
about the Vietnam War.
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18 juli 1977

Het nieuwe boek van David Wise, The American Police State
met als ondertitel The government against the people1, is onthutsend. Hij beschrijft hoe Joseph Kraft, de journalist en columnist,
afluisterapparatuur in zijn huis in Georgetown geplaatst kreeg
door John Ragan, de persoonlijke aftapper van telefoonlijnen
van mensen die Richard Nixon vreesde. Ik heb Kraft al in
1958 bij de Verenigde Naties leren kennen toen we ons samen
verdiepten in de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd. Joe is een
uitstekend geïnformeerde, serieuze journalist. Dit afluisteren
gebeurde in 1969 onder het bewind-Nixon-Kissinger ondanks
het feit dat hij de minister van Buitenlandse Zaken aansprak
met Henry en zelfs tutoyeerde. Wanneer Kraft naar Parijs ging,
zag de Amerikaanse overheid zelfs kans hem aldaar te laten afluisteren, waarvoor dan, op verzoek van het Witte Huis, J. Edgar Hoover en de FBI werden ingeschakeld.
Nixon werd politiestaatmethoden voor de voeten geworpen.
Op 16 april 1977 antwoordde hij hierop: „You talk about police state. Let me tell you what happens when you go to what is
really a policestate. You can’t talk in your bedroom. You can’t
talk in your sitting-room. You don’t talk on the telephone.
You don’t talk in the bathroom. As a matter of fact – you can’t
even talk in front of a shrub.” Een boek met 417 pagina’s gedocumenteerde, onwettige schuinsmarcheerderij van het Witte
Huis tot en met het Ministerie van Justitie en de inlichtingendiensten. Meer dan walgelijk. Wie leest het?
Het gaat hier exact hetzelfde. Gisteravond is de villa van Pieter
Menten afgebrand. Waar blijven Kamerleden met hun vragen?
Anders zijn ze er als de pinken bij.
Egon Bahr van de Duitse SDP heeft de voorgenomen productie
van neutronenbommen – waarbij mensen omkomen maar
huizen blijven staan – „een symbool van mentale perversie”
genoemd. „Het doel van de oorlogsindustrie is nu materiële zaken te beschermen. De mens zit tweede klas.” Den Haag
zwijgt.
1

David Wise, The American Police State: The Government Against the People, Random House, New York, 1976.
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Lees in bed David Wise. Henry Kissinger is een nog veel grotere schoft dan ik voor mogelijk had gehouden. Een vondst, eerst
van Rockefeller en dan Nixon. Om kotsmisselijk van te worden. Amerika is een land van gangsters.
19 juli 1977

Jan van Lith van het Marriott hotel bevestigt dat Dimitri Dimitrov inderdaad met de noorderzon is vertrokken en een
schuld van zevenduizend gulden achterliet waarvoor hij nu
door de directie achter zijn vodden wordt gezeten. Wie is deze
man toch? Uit welke hoek in Washington komt hij? Zou hij
werkelijk banden met de militaire inlichtingendienst hebben?
Ik heb de gegevens over de man bij notaris Meijer voor safekeeping afgegeven. Op de enveloppe staat: „Te openen na overlijden.”
Joop den Uyl en Dries van Agt hebben elkaar brieven geschreven om „misverstanden” uit de weg te ruimen. Typisch Hollands geklier. Ze zijn hartstikke gek.
Wanneer je Ferry Hoogendijk en Cees van Drongelen op televisie over de vakbeweging hoort spreken, vraag je je af waar ze
in godsnaam de mediocrities vandaan halen.
20 juli 1977

Andrew Lee (25) is tot levenslang veroordeeld omdat hij uiterst
geheime CIA-documenten aan de Sovjet-Unie doorverkocht.
Dat gebeurde in Mexico via microfilms. Ik zou die jongen willen interviewen.
Mary Hemmingway was op Cuba de gast van Fidel Castro. Ze
sprak positief over Castro en roemde de zeventien jaar dat ze
op het eiland woonde voor en onder Fidel. „He is the type of
man that appeals to me,” zei ze in de Tribune. „He looks so
much like Ernest, the beard, the way his head sits on his shoulders, the height (…).”
Bezocht Carel Enkelaar in Buurse op zijn „dacha”. Besprak
met hem, wat ik noem: „De operatie Dimitri Dimitrov”. Hij
begrijpt nog altijd niet het belang van deze mysterieuze generaal, ook al vertelde ik hem met Dimitrov bij Gerard Croiset te
zijn geweest. Croiset zei hem serieus te nemen.
Carel verzekerde me dat hij zijn naaste medewerker Klaas Jan
Hindriks niets over onze verdere plannen had verteld, waar ik
geen woord van geloofde. Hilversum is het kletsgat par excellence.

12
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NEDERLANDSE BLUNDER IN MOSKOU. De Typhoon, 22 juli 1977.
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Bezoek aan ambassadeur Alexandr Romanov van de SovjetUnie. Hij begon met een jodenmop te vertellen, die ik inmiddels ben vergeten. Hij was zes weken in een vakantieoord voor
diplomaten geweest waar niemand met een woord had gerept
over het onderwerp neutronenbommen. „Wij weten in de
USSR al vele jaren dat er dergelijke mogelijkheden zijn,” aldus
Romanov. Voor het eerst merkte ik op dat er een draad liep
langs de poot van de tafel naast zijn stoel waar brandy, koffie en
koekjes op stonden. Aan het uiteinde zag ik een microfoontje
zitten.
Hij vertelde dat bij de benoeming van Leonid Brezhnev, de
partijleider, tot staatshoofd van de USSR, drie landen verzuimd
hadden gelukwensen te sturen: „Albanië, de Fuji eilanden en
Nederland!” De sovjetpers publiceerde alle telegrammen en
Nederland had geschitterd door afwezigheid. Zelfs Peking, die
niet bepaald hartelijke betrekkingen met Moskou onderhoudt,
had een felicitatietelegram gestuurd. Misschien had het er mee
te maken dat ambassadeur Huydecoper van Nigtevegt gaat vertrekken. Zijn ambtsperiode wordt in Moskou omschreven als
uitermate onsuccesvol. Hij wordt opgevolgd door Kasper Reinink, nu ambassadeur in de DDR, die ik in Cuba ontmoette.
Rom was naar Buitenlandse Zaken gegaan en had gevraagd of
hij een kopie mocht hebben van het Nederlandse gelukstelegram. Er is er nooit een geweest. Heb er een artikeltje voor De
Typhoon over geschreven en verwees naar „de briljante Max
van der Stoel”, die weer eens voor een affront voor koningin
Juliana had gezorgd.2
De ambassadeur was charmant als altijd. Hij noemde Dirk Keijer, de zakenman, volkomen serieus en eerlijk, maar te openhartig. „He has to work in complete silence. Ik heb hem hier vele
malen voor gewaarschuwd, evenals jou trouwens. Wees voorzichtig wanneer je in Amerika bent. Ze hebben daar al negen
van de 49 presidenten doodgeschoten. Dat is een land waar alleen geld telt, een mensenleven betekent er niets.” Hij wilde
een aantal journalisten voor een lunch uitnodigen. Ik schreef
een aantal namen op: André Spoor, Klaas Jan Hindriks, Max
Snijders en J.J.M. van der Pluym van de Volkskrant. Hij haalde
zijn agenda erbij; 4 oktober werd als datum geprikt, dan ben ik
terug uit Stockholm.
Brief van Casper Bake uit Apura, Zuid-Suriname, waar hij aan
een spoorwegemplacement werkt. Gisteren zond ik hem nog

1977 – 1978

■

MEM23revisie

04-07-2008

12:03

Pagina 14

een telegram. Hij heeft een aapje. We zullen elkaar op Aruba
ontmoeten.
Ik kreeg ook een kaart van Jan Cremer en Babette.
22 juli 1977

Richard Sprague adviseert per brief geen vertrouwen te hebben in de regering-Jimmy Carter, die ingepakt is door dezelfde
henchmen als tijdens de Nixon-periode, zoals Stansfield Turner,
Lyman Kirkpatrick van de CIA en Harold Brown als minister
van Defensie. Hij vat ze samen als de PCG, de Power Control
Group. Hij wil dat ik met de informatie van generaal Donald
Donaldson (Dimitri Dimitrov) vooral niet naar het Witte Huis
ga, maar naar het onderzoekscomité van het Huis van Afgevaardigden. Carter acht hij te veel ingepakt door medewerkers
uit de Trilaterale Commissie van de Rockefellers- en Bilderbergleden van de Bernhard-groep. Gegevens hierover kan ik
vinden in het nieuw verschenen boek The Yankee and Cowboy
War van Carl Oglesbys.
Laat nog kwam het gebruikelijke telefoontje van Jim (Dimitrov) uit Engeland. Hij probeert zijn zogenaamde manuscript
over de moord op de tsaar nog steeds voor 100.000 dollar te
verkopen en vangt overal bot. Zijn vrouw wil hem nu verlaten
omdat zijn leven een chaos is. Hij had meer dan ooit behoefte
aan een vriend. Ik moet nu die zaak doorprikken.
23 juli 1977

Iedere dag is het rotweer met steeds meer regen. Ik reed naar
Croiset, die in een stacaravan zit aan de plassen bij Maarssen.
Hij sleutelde aan een portret over professor W.H.C. Tenhaeff,
zijn wetenschappelijke mentor. Ik vroeg hem of er geen gevaar
voor Peter was als ik samen met hem naar de VS zou gaan en
me met de JFK-affaire zou bezighouden. „Niets aan de hand
jongen,” zei hij. „Carter zal misschien in september inderdaad
naar je willen luisteren. Intussen moet je je onderzoek gewoon
doorzetten en over drieënhalve week zul je zeggen: nu zit het
goed, nu kom ik ermee….”
Ik vluchtte van het recreatiecentrum De Wilgenplas in Maarssen terug naar huis, al was het maar om geen mensen te hoeven
zien. De wegen waren vol.
Ik schreef koningin Juliana, zonder Max van der Stoel te noemen, dat Nederland weer eens een blunder had begaan in
Moskou en dat het mijn standpunt was dat zowel tegenover
Washington als het Kremlin „met grote zorgvuldigheid diende
te worden gehandeld, maar dat dit op Buitenlandse Zaken niet
14
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Amsterdam

wordt begrepen”. Verder verweet ik Huydecoper dat hij als
ambassadeur niet had ingegrepen en Den Haag op het verzuim
had gewezen. „Aangezien dit soort blunders, felicitaties uit de
hele wereld aan Brezhnev behalve uit Albanië, Fuji en Nederland, ook uw persoon raakt, had ik er behoefte aan u mijn artikeltje uit De Typhoon toe te zenden.”
Ik vervolgde: „Nu ik u toch schrijf, zou ik er iets aan toe willen
voegen. Dezer dagen zag ik uw nieuwe statieportret samen met
prins Bernhard in een winkel. Wat mij opviel was – en duidt u
mij niet euvel dat ik u hierop attendeer – dat u beslist een foutieve keuze heeft gemaakt wat betreft your shoes. De prins in
rok en u in formal gown. Dan is het absoluut in strijd met alle regels dat u daar juist deze fantasieachtige schoentjes bij uitkoos.”
Ik zei maar niet: die afschuwelijke Thaise pantoffeltjes, die u
waarschijnlijk in het hotel in Bangkok aanschafte. „It should
have absolutely been black shoes,” vervolgde ik. „Dit detail
verknoeit de foto totaal.” Waarom zouden mensen in dit land
toch eigenlijk niet gewoon tegen de koningin kunnen doen?
Ik bewonder haar tenslotte en het lijkt me een menselijk mens,
waarom niet? Mam zou hetzelfde hebben gezegd over die slofjes.
Max Appelboom schrijft dat ook hij het „ongebruikelijk” vindt
dat wanneer hij en ik met de NOS het maken van zes programma’s hebben afgesproken „en dit in principe rond is, er dan
plotseling een kink in de kabel komt”. Hij heeft er bij Enkelaar
en Hindriks op aangedrongen dat het veranderd zou worden,
maar kreeg te horen dat de „centjes” op waren.
Nam opnieuw de eerste ballade van Chopin onderhanden. Het
begint een beetje te klinken zoals het moet. Ik studeer in dit
huis van „karton” pas een beetje behoorlijk als de buren met
vakantie zijn.
Peter belde. Hij checkte als gewoonlijk eerst of ik al gefietst
had. Zijn aandringen hierop zal me wellicht vele jaren langer
doen leven. Hij had met Edwin van Wijk, zijn lover, een heerlijke vakantie in Griekenland gehad. Die arme jongen is compleet verliefd op Peter, maar is dit wederzijds en zal de relatie
standhouden? Toen broer Theo hier laatst was merkte hij tussen de regels door op: „Peter heeft toch een goede invloed op
je….” Wat zou hij exact hebben bedoeld?
Het stormt alsof het herfst is.
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De heer J. van Dijk3 belde. Hij had het JFK-boekje, dat bij Bruna is verschenen, gelezen. Hij vond het „meesterlijk” al was de
zinsbouw hier en daar niet in orde en waren er enkele details
die beter niet vermeld hadden kunnen worden.
De USSR lanceerde de 933ste Cosmosraket. Waar is dit toch
voor? In Engeland is sedert 1970 voldoende plutonium „weggeraakt” om vijftien atoombommen mee te maken. Het spul
verdween gewoon uit atoomlaboratoria in Windscale, Dounreay, Harwell en Winfrith. En in Bonn is bekend gemaakt dat
Messerschmidt-Bulkow-Blohm een nieuw, niet-nucleair superwapen heeft ontwikkeld dat vanuit tornado’s „bomtapijten”
kan uitstrooien om een massale aanval van sovjettanks af te weren. Waar men zich al niet mee bezighoudt.
Heb Keke naar de kennel in Bosch en Duin gebracht. Het gaat
me door merg en been dat het arme beestje weer wekenlang in
die gevangenis moet zitten wanneer ik in het buitenland ben.
Er is geen andere oplossing, maar ik vind het vreselijk. Mevrouw Offereins zei: „Hij is slim. Hij rekent er op dat u hem
weer komt halen.” Ik weet nooit of ik hem nog terugzie. Hij is
al zo oud.
26 juli 1977

Schiphol
Vertrek naar Londen. The Washington Post 4 citeert Valéry Giscard d’Estaing die op het standpunt staat, dat ontspanning betekent dat men zich houdt aan de afspraken zich niet te mengen
in binnenlandse aangelegenheden van andere landen. De tot
Jezus bekeerde, wederopgestane Jimmy Carter kan niet anders
dan „mensenrechten” tot de hoofdmoot van zijn beleid te maken, wat dit ook moge betekenen. Volgens de Post heeft Carter
juist het volste recht ideologische druk op de Sovjet-Unie uit
te oefenen. De ellende is dat Carter, omringd door antisovjet
zeloten als Zbigniew Brzezinski, geen benul heeft van wat er
in de USSR speelt of waar het communisme voor staat.
Peter en Edwin waren op tijd op Heathrow. Peter was erg
bruin en zag er beautiful uit. Bij vertrek naar New York werd
zijn bagage op drugs onderzocht, omdat ze een pakje vloeitjes
vonden. Hield mijn hart vast. Dimitrov was ook op het vliegveld. Ik introduceerde hem bij Peter. Hij waarschuwde dat ik
in Amerika gevolgd zou worden door „de vijand” en zei ook
niet alleen op straat te gaan of op donkere plaatsen te komen.
3
4

Bij wie ik in de oorlog in Baarn in huis was.
The Washington Post, 23 juli 1977.
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Zoals advocaat Bryan Smith dit eerder had gedaan, wees hij op
de mogelijkheid van kidnapping om vervolgens geliquideerd te
worden. Het was zaak in hotelkamers eerst te kijken of er niemand in de badkamer was, de deuren dubbel op slot te doen en
altijd te vragen om een kamer tegenover de lift. Ook kasten
dienden onderzocht te worden „want het is heel eenvoudig
om het te doen lijken of je zelfmoord hebt gepleegd”. Hij zei
geen rooie cent meer te hebben en in een opwelling zocht ik
mijn Chase Manhattan chequeboek om hem 250 dollar te geven, maar ik bedacht me op tijd.
Tijdens de vlucht naar JFK ging Peter in het gangpad op zijn
hoofd staan om het lange zitten te compenseren. Hij schreef
een brief aan Edwin, die in Londen achterbleef.
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NEW YORK

27 juli 1977

We namen een kamer in het Chelsea hotel dat een vieze bedoening blijft. We zijn gisteravond in de Village gaan eten. Peter liep meteen weer tegen allerlei bekenden aan. We verbaasden ons eigenlijk over de aantallen weirdos in de straten en
vooral ook over de ongelooflijke, vieze troep overal.
Nam contact op met Bernard Scott van de Enquirer in Florida.
Ik maakte hem duidelijk dat ik nieuwe, opzienbarende informaties inzake de JFK-affaire had aan te bieden. Voor een exclusief verhaal zou 50.000 dollar mogelijk zijn.
Margaret Mead is in Indonesië.
Peter traint alweer in een gym. We blijven ons verbazen over
wat hier allemaal rondloopt aan mooi gevormde lichamen en
hoe ze zich kleden: op-en-top sexy. „Dat komt,” zei Peter
„omdat ze in de VS van kinds af aan aan sport doen, zoals mijn
vader me van jongs af aan het zwembad in stuurde. En ze hebben hier overal prachtige gymzalen. Het sporttrainingscentrum
aan de University of Minnesota is ongelooflijk: zoiets heb je
nog nooit gezien.” Ik heb ervoor gezorgd dat Peter 500 dollar
in travellercheques bij zich heeft.
28 juli 1977

In een girly magazine, Velvet, staat een artikel van Duffield Thomas over de JFK-moord. Ik word genoemd in verband met
mijn getuigenis inzake George de Mohrenschildt. Dit zal nu
wel altijd zo doorgaan.
29 juli 1977

Had een ontmoeting met Stephen Rosen, die Future Facts5
schreef. Met een staf van 30 medewerkers heeft hij een aantal
toekomstige ontwikkelingen op technisch en wetenschappelijk
gebied onder de loep genomen. Hij denkt in de toekomst aan
een tripje van 21 minuten van Los Angeles naar New York. Dit
zou via een tunnel onder de VS moeten gebeuren, waarbij passagiers in een soort kogel plaatsnemen. De snelheid? 14.000 ki5

Stephen Rosen, Future Facts, the Way Things Are Going to Work in the Future in
Technology, Science, Medicine, and Life, Simon & Schuster, New York, 1976.
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30 juli 1977

Hij had vitamine C voor me gekocht toen hij uit de gym kwam.
Later liepen we tegen James Baldwin aan, die zijn adres in St.
Paul de Vence opschreef zodat ik hem daar zou kunnen bezoeken. Hij nam Peter heel goed in zich op. Peter vertelde hem
bij zijn middelbare schoolexamen vijf boeken te hebben besproken, waaronder een van hem. Baldwin was in gezelschap
van een neger en een latino.
Peter constateert dat hij overal stereotype, over-accented masculinity ziet en dat de guys rondlopen met stretched out muscles wat hij
een verschil vindt met twee jaar geleden. „I wonder, Willem,
why that is.” Hij kwam vannacht om half vier thuis na een
avontuur met een jongen.
Sprak met April Ferguson, de schrijfster, die in overleg met
Mark Lane mijn JFK-boekje in het Engels vertaalt voor publicatie in de VS. Dat wil zeggen: zij corrigeert mijn taalgebruik.
Mark werkt samen met Dick Gregory aan een nieuw boek dat
zij ook bewerkt.
31 juli 1977

Washington DC
Op weg naar Arizona zijn we hier gestopt voor een ontmoeting met Barbara Applegate. Eindelijk hebben Peter en zij elkaar ontmoet. We hebben samen in het Washington Hilton,
waar we logeren, gegeten. Barbara, die altijd zeer kritisch is en
niet in een JFK-samenzwering gelooft, vond de informatie over
Dimitri Dimitrov toch wel onthutsend. Zij vindt Jimmy Carter
nu „a devious man: perhaps I should not say it, but….” Zij is er
van overtuigd dat het land de buik vol heeft van zijn folksy mannerisms en hem niet langer vertrouwt.
6

Interview met Rosen, Nieuwe Revu, 26 augustus 1977.
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lometer per uur! En hij heeft meer van dergelijke „vondsten”.6
Altijd als ik samen met Peter ben, kom ik niet tot dagboek-notities. Hoe zou ik onze gezellige ontbijten in het Waldorf Astoria
hotel kunnen beschrijven? Negentig procent van wat ik wil
vertellen, gaat verloren als ik het opschrijf. Als hij bijvoorbeeld
een voorstel doet om Ken Klein een fles wijn te geven, ben ik
bitchy want we gaven al een fles Scotch. Later geef ik hem toch
gelijk en heb dan weer spijt. Hij schreef gelukkig zijn moeder
en Trees, de non, een brief. Hij is nu in de sportschool. Ik zal
blij zijn de blonde kop weer te zien. Wacht bij Crêpes op hem.
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We nemen vanmorgen vroeg Braniff International Airways
naar Dallas en zullen daar Patrick Russell, de advocaat van De
Mohrenschildt, treffen.
Patrick haalde ons af samen met een danser, Douglas, in zijn
nieuwe Cadillac die hij zichzelf voor Kerstmis cadeau had gedaan. Hij vroeg of ik Jeanne de Mohrenschildt wilde ontmoeten, die tegenwoordig in Californië woont maar op bezoek
was in Dallas. Zij woont voor 800 dollar in een motel, want de
erfenis van George is naar dochter Alexandra gegaan omdat er
geen testament zou zijn geweest. Ik weet dat De Mohrenschildt wel degelijk een testament had, maar hij wilde natuurlijk niet dat Jeanne één cent kreeg, zeker nadat zij hem in een
zenuwinrichting had laten opsluiten.
Ik vond het wel prettig dat zij bevestigde, toen ik een half uur
met haar telefoneerde, dat de relatie tussen George en mij above
board was geweest, omdat er allerlei kletsverhalen circuleren dat
we een homoseksueleverhouding zouden hebben gehad. Zij
bevestigde eveneens dat zij heel goed wist dat ik hem nooit de
stuipen op het lijf kon hebben gejaagd, zoals verschillende idioten nu zeggen en schrijven. Zij wist ook heel goed dat ik hem
natuurlijk nooit met drugs buiten westen heb proberen te krijgen, zoals eveneens is gesuggereerd. Volgens Jeanne was George bezig hartstikke gek te worden, een observatie die ik absoluut niet met haar deel. Hoe het met haar was? „I don’t live for
ever, you know.” Pat zei dat ze door het vele drinken leverproblemen had. Hij luisterde trouwens mee en wilde niet dat ik
liet merken dat ik vanuit zijn huis met haar belde.
1 augustus 1977

Scottsdale, Arizona, Camelback Inn
Het was mijn droom hier eens met Peter te zijn. Nu is het zover. Wicher de Marees van Swinderen kwam ons meteen bezoeken. Hij kan het prima met Peter vinden, wat prettig is. Peter is een absolute schat. „Stuk schandaal,” noemde hij me in
het vliegtuig. Het is hier zeker 37° Celsius. Ik draaide als verrassing het nummer van Edwin in Londen en verliet de kamer.
Ik werd later woedend omdat zij zo lang spraken. Ik vond dat
ze misbruik maakten van de situatie. Later bleek het gesprek
maar 18,90 dollar te hebben gekost, wat ik redelijk vond. Ik
had spijt. Ik liet Peter mijn brief aan Pat Russell lezen, die hij te
slijmerig vond. Heb de brief nog eens bekeken maar het kon
eigenlijk best. Peter zei last van zijn anus te hebben. Hij is altijd
bang kanker te hebben. Wij hebben er een dokter naar laten
kijken. Het was een piepkleine aambei, dus niets bijzonders.
20
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2 augustus 1977

The New York Times plaatst een hoofdartikel waarin wordt onderstreept dat neutronenbommen „heel geschikt” zijn omdat
ze groepen soldaten te velde kunnen uitschakelen zonder dat
ook de bevolking wordt getroffen. Ook blijft de nucleaire straling minder lang hangen. Vooral de Duitsers zouden er „blij”
mee zijn, omdat ze al heel lang in de rats zouden zitten om
door een massale sovjetinvasie onder de voet te worden
gelopen. Dat zijn „de kwaliteiten” die dit nieuwe wapen „aantrekkelijk” maken voor het Pentagon. Ziek geklets door Amerikanen, die nog nooit een bom op hun grondgebied afgeworpen hebben gekregen.
21
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Belde Marguerite Oswald en kon slechts „Met Willem Oltmans,” zeggen voor ze weer ophing. Die is ook malende geworden van alles wat zij sinds Dallas heeft meegemaakt. Fuck
her. Heb haar wel geschreven.
Wicher van Swinderen gaf me een knipsel over Scott Sirota
uit Scottsdale, die al jaren de JFK- zaak onderzoekt. Hij kwam
om 08.00 uur ontbijten. Een Texas bull. Hij geeft lezingen over
Dallas op scholen. Hij krijgt telefoontjes met bedreigingen. Hij
kreeg zelfs een brief met een artikel over hem in de Scottsdale
Progress, voorzien van een doodskruis. De plaatselijke Board of
Education heeft verboden om het boek van Mark Lane, Executive Action, op scholen te gebruiken.
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Pat Russell belde dat Time magazine nu bezig was om uit Amsterdam, Hongkong en andere plaatsen informatie te verzamelen om aan te tonen dat ik een KGB-agent zou zijn. Hij denkt
dat we hoogstens 10.000 tot 20.000 dollar als schadevergoeding
van Time zullen kunnen krijgen vanwege de beschuldiging aan
mijn adres van communistische sympathieën in het artikel PINK
HOUSE OF ORANGE. Time had hem zelfs gebeld met de opmerking dat ze gehoord hadden dat ik ermee ophield: een proefballonnetje.
Tony Brenna van de National Enquirer meldde zich vanmiddag.
We hebben over de publicatie van het Dimitri Dimitrov-materiaal gesproken. Zij willen een voorsprong hebben van vijf dagen op mijn komende persconferentie. Ik vind dat niet acceptabel, te meer omdat niemand hier de Enquirer serieus zou
nemen wanneer zij als eerste de mysterieuze generaal zouden
opvoeren. Ik stelde voor dat de Enquirer mijn persconferentie
zou financieren een dag voor een eventuele publicatie van het
nieuwe materiaal. Hij wilde weten waarom ik mijn bron niet
op geluidsband had gezet. Dat doet Dico nooit, want hij wil
zelf uit alles een slaatje slaan. Besprak in detail met Wicher en
Peter hoe ik het beste zou kunnen onderhandelen.
Uiteindelijk stelde ik een brief van vier pagina’s op voor hoofdredacteur Iain Calder 7 die ik Tony morgen mee geef. Met Bernard Scott had ik afgesproken dat ik voor dit gesprek in de Camelback Inn duizend dollar zou krijgen en mocht de Enquirer
belangstelling hebben nog eens 9.000 dollar indien ik namen
en data zou geven. Tony zei van niets te weten. We belden
„Scotty” in Florida op. Deze antwoordde: „Oh, heb ik dat toegezegd?” Intussen kreeg ik niets.
4 augustus 1977

Heb ontbeten met Peter en Tony Brenna, wat plezierig was. Ik
ben altijd verbaasd over hoe tactvol Peter een man als Brenna
behandelt. Hij is een geboren psycholoog. Tony stelde allerlei
vragen over Peters werk en of hij zijn eigen opdrachten koos.
„Pas op, hij gaat je uithoren,” zei ik tegen Peter. „No way”,
antwoordde hij. Om 10.20 uur belde Dimitrov op uit Londen.
6 augustus 1977

Hollywood
Ben weer dagenlang niet aan mijn dagboek toegekomen. We
logeren bij Bill Bast en Paul Huson. We maakten trips en dineerden in Hollywood-restaurants.
7

Zie bijlage 1.
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7 augustus 1977

Gisteravond botste ik met Bill Bast tijdens een, overigens gezellig, etentje. Hij verkondigde dat ik met mijn paternalistische
houding Peter in de psychologie had gedrukt, omdat ik zelf
geen inzicht heb in theater en film of kunsten in het algemeen.
Ik werd echt woedend en probeerde uit te leggen dat ik Peter
tien jaar had geobserveerd en had geconcludeerd dat hij een
geboren psycholoog was. Hij had die belangstelling trouwens
zelf steeds aangegeven, maar nadat ik had begrepen dat meer
dan vijftig procent van zijn toekomstbeeld bij het toneel lag
had ik dit aanvaard. Peter had nog gevraagd me vooral nergens
over op te winden. Hij greep me tijdens de scène een paar maal
bij mijn arm, maar hij kwam me verder niet te hulp. Ik vond
eigenlijk dat Bill subtiel als een nicht zat te stoken met zinnen
als: „Peter is ahead of you. He grew up and you do not realize
it yet.” Ik wilde eigenlijk meteen al naar San Francisco doorreizen.
Vanmorgen kwam Mark Lane me bij Bill en Paul opzoeken.
We zaten aan het zwembad. Hij omschreef mijn Dimitri Dimitrov-informatie als „dynamite, and you know it.” Hij adviseerde om Dico op tape te zetten, want dan zou de Enquirer
meer betalen dan wie ook voor het Dimitrov-verhaal. Robert
Tanenbaum is weg bij het Select Committee on Assassinations
en werkt weer in het Justice Department omdat hij niet het gevoel had dat het onderzoek in het Congres resultaten zou opleveren.
We zijn met zijn allen naar een party van Doug en Berry, die
lovers zijn, gegaan. Hiram Keller, de filmacteur, was er ook. Ik
sprak met hem over Richard Thieuliette. Zij hebben elkaar
ook in de vingers gehad. Ook de student van Princeton University, John Aristotle Phillips, was aanwezig. Hij schreef een
23

New York

Gay clubs vragen paspoorten en rijbewijzen als identificatie.
Een sauna weigerde ons binnen te laten. Bij Club One werden
we eerst ook geweigerd. Maar even later liepen we tegen een
paar knullen met een zwart meisje aan. Een vond ik meteen
sensationeel. Peter vroeg: „Wie bedoel je?” Ik wees hem aan.
Peter is later een paar dagen met hem aan de haal gegaan: Gregory Sarris.
Als ik naar al die dansende en swingende jongeren kijk, herinner ik me mijn eigen jeugd en de oorlog. Wat hebben wij toen
veel gemist aan vrijheid, sensualiteit, lange haren, sexy clothes –
kleren waren op de bon – al die dingen die toen niet beschikbaar waren of niet bestonden.
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boek over hoe hij in het laboratorium aldaar een atoombom in
elkaar zette. Hier wordt nu een film over gemaakt. Hij vertelde
dat van Pakistaanse zijde pogingen waren ondernomen zijn
ontwerpen te bemachtigen, maar de inlichtingendiensten hadden hem hiertegen beschermd. Hij was gewoon naar de Atomic Energy Commission in Washington gestapt en had allerlei
informatie gekopieerd, waaronder tekeningen van atoomcentrales. Een secretaresse bij de AEC had nog een grapje gemaakt:
„Je bent zeker bezig een bom te maken.”
8 augustus 1977

Gaf Peter een artikel over slapeloosheid. „Ik wil het wel hebben,” zei hij „maar het meeste is oude koek.”
De New Times heeft een omslagverhaal: LEARNING TO LOVE
THE NEUTRON BOMB, met Jimmy Carter in een jeanspak op
het projectiel.8 Het artikel spreekt over de voormalige chef van
de inlichtingendienst van de luchtmacht, generaal George Keegan. Ik wil die man interviewen. Zond een kopie van dit artikel aan ambassadeur Romanov in Den Haag.
Vannacht droomde ik van Keke in de kennel. Ik had hem in
een bos achtergelaten en mam was gekomen om op hem te
passen. Peter zei, toen ik het hem vertelde: „Je moeder en
Keke zijn als symbolen in je brein nauw met elkaar verbonden.”
Slaagde erin mijn oude vriend majoor Frederick Wallace op te
sporen. De zwarte luchtmachtofficier ken ik sinds 1955 toen
hij op Soesterberg diende. Hij werkt bij de Veterans Administration. Fred en Wies zijn thans officieel gescheiden. Hun zoons
wonen samen in een andere flat. Ik had hem wel willen omhelzen.
9 augustus 1977

Gisteravond kwam Elisabeth Montgomery samen met een
vriend een drankje halen en later zijn we in La Fonda gaan dineren. Liz verdiende 100.000 dollar voor haar rol in The Legend
of Lizzy Borden, de film die Bill Bast schreef en waarvoor hij
een Emmy kreeg. Bill vertelde dat haar vader Robert Montgomery de televisieoptredens van Eisenhower begeleidde. Liz is
driemaal getrouwd geweest en schijnt nu lonely te zijn. Liz
Montgomery is een aantrekkelijke vrouw. Ik vertelde haar dit.
Maar zei ook dat ik na de scheiding met Frieda Westerman had
besloten voortaan alleen met boys te rommelen. Zij straalt on8

Zie bijlage 2
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9 New Times, 5 augustus 1977.
10 In 1971 interviewde ik Teller in Livermore voor mijn Club van Rome-boeken.
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getwijfeld stardom uit. In het Mexicaanse restaurant kreeg zij
een kleine ovatie. Peter giechelde veel vanavond. Ik dacht dat
hij via Greg grass te pakken had gekregen.
Robert Sam Anson geeft in de New Times een beschrijving van
hoe de neutronenbom „the ultimate capitalist weapon”, op een
slachtoffer zou inwerken. „You would not feel it at first, anymore than you would feel an X-ray going into your body. Depending on the dosage, it might be minutes, hours even days,
before the first effects appeared. Then you would feel dizzy,
nauseous. Breathing would be more difficult. It would be harder to walk, and use your hands. After a while you would feel
better again. You might even think that nothing was wrong
with you anymore, save for an unaccountable depression and
weariness. Small annoyances would set you off. If you’d have a
cut, it wouldn’t heal. You would begin to notice that your hair
was falling out, and your appetite had gone away, the result,
you might tell yourself, of the fever you were running. Then,
may be two weeks or a month later, the symptoms would recur, but differently this time, stronger and more persistent. It
would be hard to stop vomiting. The constant diarrhea you
were experiencing would turn watery, then bloody. Every
breath would be an agony. Eventually, you would become delirious and lapse into a coma. Soon, you would be dead. What
had killed you was something you couldn’t see, a particle of
energy smaller than the atom itself. The name for it is neutron.
It is, explains the Pentagon spokesman, a very clean weapon.”9
Wat een levensgevaarlijke onzin. Washington is in de greep van
een onbeschrijflijke gekte. Senator Mark Hatfield probeerde
het financieren van de neutronenbom tegen te gaan maar werd
met 53 tegen 38 stemmen verslagen. Senator Sam Nunn is natuurlijk een voorstander. Hij loopt zich het vuur uit de sloffen
om met de bekende antisovjetbezetenheid dit monsterachtige
wapen in productie te brengen. Het is weer een van die concoctions uit het Livermore laboratorium van Edward Teller.10 Hij
overtuigde indertijd reeds generaal Eisenhower om bovengrondse atoomproeven niet te stoppen. Hij deed er ook alles
aan om te voorkomen dat Eisenhower een verdrag met de sovjets zou sluiten om het testen van atoomwapens te beëindigen.
„Give the Livermore Lab eighteen months,” zei hij tegen Eisenhower, „and we will give you a clean nuclear warhead.”
Dat was de neutronenbom. John Kennedy liet zich niet door
Teller ompraten en tekende een verdrag met Moskou om het
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testen stop te zetten, althans bovengronds. Zou Richard Nixon
in 1960 hebben gewonnen, dan zou het neutronenwapen toen
al zijn geperfectioneerd. Kennedy en Robert McNamara, zijn
minister van Defensie, waren minder mesjogge en zetten die
waanzin stop tot Nixon toch aan de macht kwam en James
Schlesinger de zaak weer in beweging zette.
In de Atlas World Press Review schrijft Anthony Tucker, wetenschapsmedewerker van de Guardian, dat de sovjets twintig jaar
voorliggen op de Amerikanen met het ontwikkelen van een
anti missile death ray, aldus heeft generaal-majoor Keegan tegenover de Security Council van Carter verklaard. Ik wil die man
ontmoeten.
10 augustus 1977

Los Angeles-San Francisco
Peter was verdrietig vandaag. Hij was gisteravond in restaurant
La Serre nerveus geworden toen Liz Montgomery en ik maar
door zaten te lullen en hij eigenlijk weg wilde. „Ik had met
Greg Sarris afgesproken, maar wilde jou niet storen,” zei hij.
„Vind je niet dat ik voorga boven iemand, die je twee dagen
geleden ontmoette?” heb ik geantwoord. Ik zag echter hoe
nerveus hij ervan werd. Hij transpireerde. Ik wilde lief zijn en
maakte een einde aan het gesprek, wat vervolgens Bill Bast irriteerde. Toen we thuiskwamen zat Greg al op Peter te wachten.
Greg werkt gedurende de zomer als bouwvakker en moest om
06.00 uur op zijn werk zijn. Bill zat het kennelijk dwars dat Peter de hort op ging. Ik vind dat heel gewoon. Laat die jongens
maar genieten. Hij wilde Peter geen sleutel meegeven, want
dan zouden de honden om 05.30 uur wakker worden. Toen
Peter en Greg vertrokken zei Bill: „Well, now the big fuck is
taken care off.” Ik dacht, gun het ze toch. Ik bood aan Peter
om 06.00 op te wachten, opdat niemand wakker zou worden.
Ik sliep er heel slecht door uit angst niet op tijd wakker te zullen worden.
Peter kwam on the dot terug en vond me wachtende in de tuin.
Hij omhelsde me en vertelde met Greg in een voormalig kasteel van Eroll Flynn te hebben geslapen. De nacht met Greg
was niet te beschrijven. „When we got up this morning,” zei
Peter „was het nevelig. Bij the main gate van het kasteel stond
daar plotseling een hert ons aan te staren. Het beest keek de kat
uit de boom en leek verlamd, net als wij. Het was zo mooi om
boven het meer die nevel te zien opkomen….”
Bij het afscheid nemen was ik vooral emotioneel toen ik Paul
Huson omhelsde. Peter zat vroeg in de ochtend in zijn carnet
26
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11 augustus 1977

San-Francisco, Hyatt on the Square
Peter vindt het hier zalig. Hij schrijft naar Edwin in Londen.
Onze reis samen is bijna voorbij want hij gaat naar Frederick
Ress in Minnesota.
Wayne King meldt in The New York Times dat 200.000 Vietnamveteranen geen werk hebben. Stank voor dank. Carter wil
er wat aan gaan doen.
Peter merkt aan me dat ik er tegenop zie hem op het vliegtuig
naar Fred te moeten zetten. Hij wil hier bovendien zijn oude
vriend Dane ontmoeten, die tijd gaat er ook nog af. Maar goed,
ik moet niet zelfzuchtig zijn. Hij weet zeker dat Edwin door de
grond zou gaan als hij wist dat Peter hier avontuurtjes zou hebben. „Jij bent de enige die dit weet,” zei hij tegen me. Ik zag
een blik van angst. Zou hij nog altijd aan me twijfelen? Later
verbond ik hem als verrassing met Edwin in Londen, maar ik
moest het gesprek afbreken want anders hadden ze een half uur
gesproken.
Om 18.15 uur kwam de televisie talkshow host Randy Shilts
naar het Hyatt. Hoe werken Amerikaanse hoofden toch? Ik
vertelde een brief naar The Advocate te willen schrijven over
hoe gay clubs in Los Angeles buitenlanders behandelen. „Do
you want to risk your credibility now that you are about to
bring information on the JFK murder,” was Randy’s eerste reactie. „I can be bitchy about it in Hollywood gossip columns
and that will be much more effective than your letter in The
27
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te schrijven in de tuin. Hij was bij het afscheid nemen van Greg
erg verdrietig geworden. „De tranen rolden over mijn wangen.” Hij vertelde me dit terwijl hij in de opblaasstoel in het
zwembad van Bill en Paul ronddreef. Hij kreeg opnieuw tranen in zijn ogen. Ik omhelsde hem. Ik wilde hem helpen en tot
troost zijn. Ik begrijp het zo goed. Zijn verdriet weet hij aan
„een combinatie van factoren”. Ook zijn toekomstgedachten
speelden mee. Hollywood en de sfeer hier beangstigden hem.
Hij liet Bill zijn portfolio zien. Bill noemde een producer „who
will go berserk over you.” Peter: „Schrijf je dat ook in je dagboek?”
Peter en ik hebben bij tandarts Robert Abeloff in Hollywood
onze „ameublements des bouches” laten nakijken. Hij stoort
zich al jaren aan de spleet tussen zijn voortanden. Mijn mond is
een chaos. Er schijnen wortels in te zijn blijven zitten die er allang uit hadden gemoeten. Het zou tienduizenden dollars kosten om alles in orde te laten maken en die heb ik niet.
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Advocate.” Morgen wil hij me over de affaire met Dimitri Dimitrov in het programma Newsroom Guest hebben.
12 augustus 1977

Na een gezamenlijke lunch in het Hyatt met Peter en zijn
vriend Dane Wylie zijn ze voor twee dagen vertrokken. Ik
keek ze vanuit de lift na en dacht eraan hoe ik mam vroeger nakeek, wanneer we ergens gingen eten. Om nooit te vergeten.
De televisieshow werd geleid door Mel Wax. Hij begon met
Time te citeren dat George de Mohrenschildt eens zou hebben
gezegd er geen gat in te zien voor geld leugens te verkopen. „Je
kent Time,” antwoordde ik.
„Is het dan niet waar?” vroeg Wax.
„Wat ze citeren is altijd uit het verband gerukt en zij hebben in
ieder geval over mij de grootste nonsens geschreven. Ik wil best
over Time doorkletsen, maar ik dacht dat ik hier voor een ander
onderwerp was gekomen.” Ik realiseerde me achteraf dat het
gewoon te vroeg was om al iets over mijn komende persconferentie los te laten en had er niet aan moeten beginnen. Bovendien bleken de vrienden van Randy Shilts me vijandig te benaderen, wat ik helemaal niet had verwacht. Randy kwam later
naar het Hyatt en maakte duizendmaal excuses voor het negatieve resultaat van de show. Hij gaf me een enveloppe met grass
om aan Peter te geven. Ik vernietig het, want ik zal me nooit
voor zoiets lenen, zeker niet wanneer het Peter betreft.
Peter belde. „Ik omhels je heel lief.” Daar was ik ook dankbaar
voor, maar uiteindelijk zit ik alleen in het Hyatt, waar ik zonder hem toch niet van geniet.
The Wall Street Journal meldt dat Jimmy Carter geparenteerd
zou zijn aan koningin Elisabeth II. Vast staat, dat Jimmy afstamt
van een bekende Londense wijnhandelaar. In 1625 zeilden zijn
voorouders naar Amerika. Nu zitten de Carters helemaal gebakken…
Belangrijker is een artikel van Richard Shaffer in dezelfde krant
over de supersnelle ontwikkelingen bij de bestudering van chemische processen in ons hoofd, die de slapeloosheid, waar Peter als sinds zijn jeugd last van heeft, en andere mankementen
van het brein mee verklaren. Yale farmacoloog Jack Cooper
zegt: „Discoveries are coming so fast it is like going from the
candle to the light bulb overnight.” Deze onderwerpen blijven
me boeien. Ik zend het artikel aan professor José M.R. Delgado in Madrid.11
11 The Wall Street Journal, 12 augustus 1977.
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Hoor niets van Peter. Hij is weggebleven. Voor mij is onze reis
verpest. Laat hij zijn spullen maar komen halen en opkrassen.
Hij belde. „Je wilt me een schuldgevoel aanpraten,” zei hij.
„Don’t you want me to go and have fun and dance?” vroeg hij
verder.
„Ga je gang, maar je kunt toch daarna hier terugkomen? We
maken deze reis toch samen?” Ik voegde er aan toe dat ik niet
meer van hem kon houden, zelfs niet als een vriend. „Because
whenever the test comes, you fail. You build and destroy.”
Ben naar William en Majorie Kellogg, mijn vrienden in Los
Altos Hills gegaan, waar ik Peter zo graag mee naartoe had genomen. Het was als altijd de moeite waard en gezellig. Bill
vindt alles in de richting van paranormale gaven volmaakte onzin. We debatteerden er nuttig op los. Hun dochter trouwt met
een timmerman „die meer verdient dan Bill bij Lockheed,” aldus Marjorie. Er worden 100 gasten verwacht.
Haastte me terug naar het Hyatt. Nog altijd geen Peter. Ik
word overstroomd door nare gedachten. Beëindigen van het
pied-à-terre in Amerbos en voorgoed naar Amerika terugkeren. Ik zou het liefst zijn koffer uit het raam smijten. Toen ging
de telefoon. We wisselden allerlei nare uitspraken uit. „Jij zou
verstek laten gaan bij mijn begrafenis, omdat je een of andere
eendagsvlieg bent tegengekomen,” wierp ik hem toe.
12 Gepubliceerd in de Nieuwe Revu, 27 januari 1978.
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Ben in Berkeley professor Michael Evans gaan interviewen. Hij
doceert seksuologie. Opzienbarend vond ik dat hij had vastgesteld dat slechts 23 percent van de bevolking van Californië op
dit moment bereid is homoseksuelen te tolereren. „Ik had verwacht dat juist hier andere cijfers boven tafel zouden zijn gekomen.”
Professor Evans: „In wezen is homoseksualiteit ook voor de
wetenschap nog steeds een raadsel. Psychoanalitici proberen
het te verklaren door te wijzen op verschillende lagen van latente homoseksualiteit die bij de meeste mensen aanwezig
zijn.” Hij herinnerde aan eerder onderzoek dat uitwees dat de
helft van de Amerikaanse mannen wel eens een homoseksuele
ervaring gehad had.12 We spraken twee uur lang heel intens samen. Hij is gescheiden en heeft een dochter van dertien jaar.
Hij raadde me aan Michael Nicholsons boek Portrait of a marriage
te lezen dat over diens ouders gaat. Ik heb het meteen gekocht.
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Vanavond kwam Peter eindelijk naar het hotel. We lagen heel
lang in bed te praten. „My body takes over at such moments,”
zei hij. „I wanted to explode and take advantage of the fact that
I was in San Francisco.” Het is jammer dat veel van dat gesprek
verloren is gegaan. Ik vergeet het allemaal eigenlijk liever. Hij
liet me drie dagen in mijn vet gaar stoven. Hoe kon ik alleen
genieten van dit heerlijke hotel dat ik op de eerste plaats voor
hem had geregeld?
15 augustus 1977

San Francisco - New York
We omhelsden elkaar bij de slurf op het vliegveld. We waren in
tranen. In de taxi liepen er al tranen over zijn wangen, wat ik
vreselijk vond. We realiseerden ons dat we allebei met van
streek geraakte magen opgescheept zaten. „I have too many involvements,” zei hij en ratelde het rijtje af, waarin ik ook genoemd werd. „Wat mij betreft zijn mijn beslissingen in ieder
geval op you first gebaseerd,” antwoordde ik. Hij vertelde nog
nooit van zijn leven uit te zijn geweest en zo te zijn betippeld
als het afgelopen weekeinde.
„Ik haat het om alleen te reizen,” zei hij. Hij is nu op weg naar
zijn vriend Frederick Ress.
Nadat zijn toestel was vertrokken, zat ik al schrijvende op mijn
eigen vliegtuig te wachten en verloor ik een etui met drie gouden Parker-pennen, waar ik het liefst mijn notities mee maak.
Ik zou zoveel willen schrijven maar eigenlijk kan ik geen
woord door mijn keel krijgen. Ik voel me als een verwond
dier. Ik ben totaal uit mijn doen. Ik ben in gedachten helemaal
bij hem.
The New York Times schrijft in een hoofdartikel dat „the swing
toward mysticism” haar wortels heeft in het falen van wetenschap en techniek om een gelukkiger wereld tot stand te brengen. Het is uiteraard niet de schuld van wetenschappers dat
oorlogen steeds kwaadaardiger worden, de armoede in vele delen van de wereld toeneemt en dat de kwaliteit van het leven in
de steden achteruit holt. Het gevolg is echter, meent de Times,
dat er daarom wordt geredeneerd: „give astrologers and assorted wizards another go.” Er is een Committee for the Scientific
Investigation of Claims of the Paranormal opgericht.
16 augustus 1977

West-Palm Beach, Breakers Hotel
Ik vroeg de jongeman die het wagentje met ontbijt binnen30
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Al op de middelbare school realiseerde David zich dat hij zich
sterk aangetrokken voelde tot een klasgenoot, John Becker. Bij
het sporten voelde hij spanningen van seksuele aantrekkingskracht, vroeg zich af hoe sommige vrienden er naakt uit zouden zien en voelde dat hij hen in zijn armen wilde houden. Hij
was toen echter nog bang om verder te gaan. Intussen was er
wel degelijk bij het sporten, vooral bij het American football,
veel fysiek contact tussen de spelers wat hij nu omschrijft als
verkapte homoseksualiteit. In 1961 ging hij naar de University
of Washington en ontmoette een jongen, Ted Robinson, die
31
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reed, stil te zijn omdat Peter nog sliep…. Toen keek ik naar
een leeg bed.
David Hartman spreekt in Good Morning America van ABC met
een psycholoog die vindt dat eenzaamheid in de Verenigde
Staten de voornaamste oorzaak van een vroegtijdige dood is.
Ik las in het vliegtuig van New York naar Florida een artikel in
Book Digest van deze maand over David Kopay die een boekje
heeft opengedaan over hoe moeilijk het is homoseksueel te zijn
als beroeps „football player in a world of machismo”.
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op zijn gevoelens inging. Voor het eerst sliep hij en had seks
met een andere football player. Daarop volgde een experiment
met een stewardess, Mart Ann Riley, zoals dit mij met Micheline Vernier van Air France is overkomen. Daarop volgde de
klassieke periode dat hij zichzelf wijsmaakte biseksueel te zijn
en psychotherapeutische behandelingen onderging, waaronder
hypnose. Maar nu is het dan zo ver, op zijn 33ste spreekt hij en
publique over zijn ervaringen.
Ik heb contact opgenomen met de Enquirer. Het leek me de
gewoonste zaak van de wereld dat ze even een auto zouden
sturen om me op te halen. Na allerlei vervelende telefoongesprekken belde Iain Calder zelf: „William, you are not a Hollywood star, you are not Zsa Zsa Gabor, remember, you are a
journalist,” alsof dat er wat mee te maken had. Bijna was ik helemaal niet meer gegaan, maar Tony Brenna overtuigde me
dan maar zelf een taxi te nemen, wat me tweemaal 20 dollar
kostte.
We spraken in een conferentiekamer met microfoon en televisiecamera. Bernard Scott (Scotti) begon met de vraag of de Enquirer opnieuw veel geld voor een „non story” zou moeten betalen, want dan was hij zijn baan kwijt en zou hij van 60 dollar
per week moeten leven. Dat was een verwijzing naar mijn reportage over George de Mohrenschildt in maart. „Waarom
hebben jullie tegen Mark Lane gezegd dat wat ik over De
Mohrenschildt vertelde onwaar zou zijn geweest?” vroeg ik.
Nee, nee, dat hadden zij nooit gezegd. Ik verzekerde hen nu
een ooggetuige te hebben, die in het bezit was van de uiteindelijke informatie inzake de JFK-affaire. Gerald Ford en een vooraanstaande senator (Church) zouden door deze getuige worden
betrokken bij de zaak, maar ik vreesde dat wanneer de Enquirer
als enige deze gegevens publiceerde, niemand in de pers zou
aanhaken.
Wat uiteindelijk uit de bus kwam na al het praten – en de kosten die ik maakte om ze te bezoeken – was dat ik in Washington mijn gang zou gaan einde van de maand om Dimitri Dimitrov alias Donald Donaldson in de publiciteit te brengen,
waarbij ik de Enquirer exclusief naar hem toe zou leiden. Ik telefoneerde Mark Lane, die het met dit beleid eens was. Ik
praatte wat na met Tony Brenna in zijn kantoor. Hij vond dat
mijn kolossale ego me in de weg stond om meer te doen teneinde mijn inkomsten te vergroten. Voor hem kwam bij alles
wat hij deed geld op de eerste plaats. Als ik zo doorging zou ik
mijn leven beëindigen zonder geld op zak. Ze hadden 15.000
dollar geboden en die had ik in mijn zak moeten steken. Dat
32
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Ik telefoneerde met het kantoor van Hamilton Jordan, de assistent van Jimmy Carter op het Witte Huis. Men vroeg mij om
Robert Lipshitz, de persoonlijke advocaat van Carter, te bellen. Probeerde vergeefs contact te maken.
De CIA is al jarenlang bezig met proeven op zogenaamde vrijwilligers in een poging „to learn how to control the human
mind”. Er zijn allerlei chemische middelen bij gebruikt, inbegrepen LSD. Volgens nu onder de Freedom of Information Act vrijgekomen documenten werden geheime fondsen gebruikt om
bijvoorbeeld methoden van hersenspoeling te vervolmaken.
En dan zeggen ze wat van de communisten.13
U.S.News & World Report wijdt zeven pagina’s aan TOO MUCH
POWER FOR TOO FEW?, een reportage over hoe de Amerikaanse media over de hele linie „are turning more to gossip, shock
13 The New York Times, 2 augustus 1977, door Nicholas Horrock.
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was een risico geweest, want misschien kon ik later meer krijgen, maar het leven hing van risico nemen aan elkaar. „Als je in
een vliegtuig stapt neem je ook een risico,” zei hij. Ik legde uit
dat ik een schokeffect in de zaak Donaldson nodig had en dat
me dit belangrijker toescheen dan al het geklets nu over geld.
Tony voerde zelfs aan dat hij Peter in de Camelback Inn tegen
mij had horen zeggen dat ik childish was. Later belde ik met Peter in Minnesota en vertelde dit. „Maar ik bedoelde dat in positieve zin,” antwoordde hij.
„I know, darling.”
Ik had ook een kort gesprek met Iain Calder en verliet het
pand na een plezierig afscheid van iedereen. Ik maakte bovendien duidelijk dat ik alle informatie over Dimitrov aan het onderzoekscomité in Washington zou overhandigen, waarna de
man desnoods door de sterke arm gedwongen kon worden om
te komen getuigen. Terugkerend in Breakers was er een boodschap: „Your brother Jim from London called: he will call back
in half an hour.” Dit gebeurde. Jim (Dimitrov) zei: „Get away
from there, brother. Meet your people at your own ground
and get out. Your life is more worth than any money you
might get from there.” Hij benadrukte om geld verlegen te zitten. Hij legde uit hoe ik „could shoot up some money” naar
zijn bank in Londen. Hij vervolgde: „I changed since I met
you. I needed you. I have new hope brother. You are my
God.” Ik moest denken aan Brenna’s woorden: „Who assures
us that your new witness is not a raving maniac?”
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and scandal – often at the expense of solid information.” Zo is
het natuurlijk exact. Er heeft steeds meer concentratie van
macht en bezit plaats via fusies van mediagiganten. Er komt
steeds meer vermenging met zakelijke belangen. Men is vaker
puur en alleen uit op het behalen van winst en is minder bezig
met het maatschappelijke belang dat het publiek in een democratie waarachtige informatie ter beschikking krijgt bij opinievorming. „These developments could degenerate,” aldus het
blad „into Orwellian control by a handful of powerful magnates over what Americans read and think.” Dat is natuurlijk precies wat staat te gebeuren.14
18 augustus 1977

Miami Club, Coral Gables, Florida
Heb hier overnacht. Een jongen vroeg: „Stick your penis into
me. What is wrong with you?” Ik blijf het veel te gevaarlijk
vinden om in sauna’s jongens te neuken, bovendien houd ik er
niet van en heb er nooit van gehouden. Werd door twee kerels
afdoende bewerkt; tegelijk zelfs. Wat ik nooit zal begrijpen, is
waarom ze de hele nacht door keiharde muziek spelen. Ik heb
er gelukkig doorheen geslapen.
De jongens die in de Miami Club rondlopen zijn dikwijls sensationeel mooi. Ze werken allemaal aan hun lijf.
Kocht Until the Sun Dies, van Robert Yastrow15, dat ik gelezen
wil hebben voor ik hem ga interviewen. Peter krijgt later een
mooi bibliotheekje. Eveneens heb ik The Oswald File van de
Britse advocaat Michael Eddowes aangeschaft. „Startling new
evidence and undeniable conclusions on the man sent to kill
Kennedy” staat er nota bene op de omslag.16 Weer een boek dat
de schuld van Lee Harvey Oswald moet aantonen.
Deze mijnheer heeft kennelijk in allerijl, na de dood van George de Mohrenschildt, hoofdstuk 15 toegevoegd, wat aan al het
geklets van deze „advocaat” nog meer onzin toevoegt. Het is
altijd het gemakkelijkst kletskousen af te meten naar wat zij
over jezelf vertellen. Op pagina 184 schrijft hij dat ik in Brussel
woon. Ik had Associated Press en NBC „zonder in het bezit te
zijn van ondersteunende documentatie” meegedeeld dat De
Mohrenschildt mij had verteld dat Oswald gehuurd was door
de oliekapitalisten uit Dallas en dat Oswald een groot bedrag
zou ontvangen voor zijn daad. George had me verteld dat hijzelf „very, very much involved” was geweest en dat JFK door
14 U.S.News & World Report, 15 augustus 1977.
15 Robert Yastrow, Until the Sun Dies, W.W. Norton & Company, New York, 1977.
16 Michael Eddowes, The Oswald File, Clarkson Potter, New York 1977. Zie bijlage 3.
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anti-Cubanen en niet door Oswald werd vermoord. Dan vervolgt Eddowes: „These statements once again play into the
hands of those who maintain that the Soviets were not the
source of the conspiracy.”
„It is possible that De Mohrenschildt went to Europe with Oltmans in the expectation that the KGB would help him to disappear,” aldus de Britse advocaat op de laatste pagina van zijn
boek. „But this hope was dashed in Brussels, since neither the
Russians nor the Poles would accept him in their country. If
the KGB’s past performance is any indication, De Mohrenschildt was possibly threatened with death or exposure as a
longtime Soviet agent. Whatever the case, De Mohrenschildts
final flight and suicide indicated a man in a state of extreme terror.”
Allemaal onzin. Bovendien heeft George blijkbaar een brief
achtergelaten, waarin zou hebben gestaan dat hij met mij en
„Carl Angelier” (Carel Enkelaar) van de NOS van Houston naar
Amsterdam was gereisd, en dat ik „tried to bully him into admitting things he didn’t do, gave him drugs and then interviewed him”. Eigenlijk zou ik razend moeten zijn, maar het is gewoon zielig. En die man noemt zich „advocaat”. Hij verwijt
mij dat ik mededelingen doe over George de Mohrenschildt
aan de hand van wat hij me vertelde, zonder tapes of documenten. Eddowes verspreidt zelf „informatie” niet alleen zonder
documenten, maar zonder ooit met mij een woord te hebben
gewisseld. Vladimir Kouznetsov, mijn vriend in Brussel, komt
in dit boek naar voren als de heer Denisov van de sovjetambassade. Trouwens, Jeanne de Mohrenschildt bevestigde vorige
week nog dat er niets was aan te merken op de vriendschap tussen De Mohrenschildt en mij. Als George inderdaad een brief
heeft nagelaten waarin hij me verdacht maakte, kan ik slechts
concluderen dat hij werd gedwongen zoiets op papier te zetten. Want tot het laatste moment dat ik hem in levende lijve
zag en sprak, was er geen sprake van dat George mij wantrouwde of van evil intentions verdacht. Het enige waar ik altijd
op uit ben geweest, is dat hij met de billen bloot zou gaan for his
sake and for the sake of all of us.
Belde Peter vlak voor de ALM-vlucht naar Curaçao om Casper
van den Wall Bake te gaan ontmoeten. Hij zei zojuist twee van
mijn brieven te hebben gelezen, waar hij om had moeten huilen. „Pieker vooral niet over mij, Peet, I am fine. I cannot stand it
knowing you are in tears, je hoeft nooit zorgen te hebben over
ons.” Ik voelde dat hij triest was, maar verder had hij een fantastische tijd samen met Frederick Ress.
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Belde eveneens Henk Kolb van de GPD in Washington en vertelde dat Michael Eddowes me in een boek voor KGB-agent
had uitgemaakt. Uit zijn reacties kon ik merken dat hij weer
eens droop van naijver. Peter was trouwens met stomheid geslagen dat ik nu in de KGB-hoek werd neergezet.
Wat weten we toch weinig. Yastrow beschrijft adembenemend
„this great saga of cosmic evolution”. Het had allemaal twintig
miljard jaren geleden plaats. „Science, unlike the Bible, has no
explanation for the occurrence of this extraordinary event. The
Universe, and everything that happened in it since the beginning of time, are a grand effect without a cause.” De hemel
moet wemelen van de melkwegen, terwijl iedere melkweg uit
miljarden individuele sterren bestaat. De zon behoort tot onze
melkweg van twee miljard sterren. Een gemiddelde melkweg is
600.000 triljoen mijl lang, reken maar uit in kilometers. De afstanden tussen de melkwegen zijn triljoenen mijlen lang. Om
de getallen te vereenvoudigen spreken astronomen over lichtjaren, waaronder ongeveer zes triljoen mijl wordt verstaan. De
dichtstbijzijnde melkweg Andromeda ligt hier twee miljoen
lichtjaar vandaan. De meest verafgelegen melkweg zou zich
met een snelheid van 900 miljoen mijl per uur van ons af bewegen. De geboorte van wat wij het universum noemen zou
twintig miljard jaar geleden hebben plaatsgehad. Over het ontstaan van onze wereld is nog altijd geen aanwijsbare oorzaak of
plausibele verklaring te geven.
Ik lees dit op weg naar Curaçao in opperste verbazing. Wat
weten we toch weinig.
19 augustus 1977

Willemstad, Curaçao - Intercontinental Hotel
Het ziet er hier allemaal verwaarloosd, vies en armoedig uit.
Had de neiging meteen weer te vertrekken. De douanebeambte vroeg nogal onvriendelijk hoe lang ik bleef en waar ik zou
logeren. Toen ik zei dit niet te weten, hield hij mijn paspoort
vast. Ik belde een hotel en reserveerde een kamer en vervolgens moest mijn koffer ondersteboven.
Willemstad is een gat. Zou met Casper naar Puerto Rico kunnen gaan. Eigenlijk had ik hem in Suriname willen ophalen,
maar ik kon geen vlucht boeken.
Lees Yastrow in totale verbazing. Mijn vader zou dit erg graag
hebben willen lezen. Deze zaken hielden hem permanent bezig. Wat was er voor het ontstaan van het universum? „De wetenschapper kan nooit hopen dat hij zal ontdekken of het universum de schepping van een persoonlijke God is, zoals in het
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17 Zie Memoires 1957-1959.
18 Nieuwe Revu, 9 september 1977.
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Oude Testament werd beschreven, of via de bekende krachten
der natuurkunde tot stand is gekomen. De verzengende hitte
van dat eerste moment der schepping heeft de vingerafdrukken
van die eerste scheppingsdaad uitgewist.” Desondanks zijn wetenschappers erin geslaagd de mens te traceren als eenvoudige
atomen die zich geleidelijk ontwikkelden tot het bewuste leven zoals we dit nu kennen.
Schokkend vind ik wanneer hij schrijft: „The sun will swell to
a red giant in six billion years, vaporizing the earth and any creatures that may be left on the surface. Probably we will have escaped to another star in the Galaxy before then”. Vandaar ook
de titel van zijn boek.
Had een meer dan uitstekend gesprek met de voormalige premier van de Nederlandse Antillen in 1968 en 1969 Ciro
Kroon, een vriend sedert mijn eerste bezoek hier in 1958.17 Hij
onderstreepte dat Nederland, met name Drees en Luns, al in
die tijd het Uniestatuut steeds verkeerd aanpakten en dat dat
hier voor de onafhankelijkheidsbeweging op Curaçao een niet
meer af te remmen affaire was geworden. Joop den Uyl was als
premier wel wat bijgedraaid, maar te redden was de afscheiding
niet meer. Op mijn opmerking dat Curaçao zelf een armetierige indruk maakte, antwoordde hij: „We zijn een klein land
met een kleine markt. Andere staten hebben een achterland
om op terug te vallen. Wij hebben niets. Onze mensen zijn
onze enige natuurlijke grondstoffen. Wij zullen het voornamelijk in de dienstverlenende sector moeten zoeken. Maar ook
het toerisme loopt terug.”18
Ciro is nu bankier en maakte het zelf uitstekend. Grijs geworden maar kennelijk welvarend. We omhelsden elkaar.
Liep bij de Antilliaanse televisie binnen en werd ontvangen
door Norbert Hendrikse. Er werd een interview opgenomen
– en later uitgezonden – door een plaatselijke onderwijzer,
Melvin Vornis. Heb meteen maar eens mijn beklag over de
douane gedaan en gezegd dat wanneer de hotels shabby waren
en slechte service gaven, ze zich niet moesten verwonderen dat
niemand meer naar Curaçao kwam. Mel vertelde trouwens dat
veel onderwijzers geen Nederlands meer willen spreken; dat
loopt ook ten einde. We zouden er helemaal de plaat moeten
poetsen. Je hoort veel Spaans spreken. Curaçao is een aflopende zaak.
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Luister naar Nights in the gardens of Spain, mams lievelingsmuziek. Lees het het boek van Michael Eddowes en schreef de
moeder van Lee Harvey Oswald erover. Schreef Eddowes zelf
dat zijn boek vol onzin stond en ik hem wel eens wilde ontmoeten.
21 augustus 1977

Gisteravond werd ik door een jonge neger aangesproken. Hij
viel met de deur in huis: „I want to have sex with you.”
„How much.”
„Thirty dollars.”
„That is too cheap.” Hij bleef me echter volgen, kwam zelfs
het hotel binnen en ging mee in de lift. Maar hij stapte eerder
uit. Ik heb hem niet meer gezien.
Kwartet van Mozart. Prachtig. Wil de stem van Peter horen.
Ga hem bellen.
„Nature,” schrijft Yastrow „required several hundred millions
of years of ceaseless, random experimentation to discover the
chemical pathways of life on the earth (…) either life was created on the earth by the will of a being outside the grasp of
scientific understanding, or it evolved on our planet spontaneously, through chemical reactions occurring in nonliving matter lying on the surface of the planet.”
Prachtig, zoals hij beschrijft, hoe er vissen op het land kwamen
„backbone animals more affective than their neighbors. Some
left the waters to begin a line of evolution, that would lead to
man.” Welke invloed op de algemene Weltanschauung zouden
deze gegevens van wetenschappers hebben in relatie tot de verzinsels der metafysica? Hoe zal, wat nu bekend is – en door
Yastrow verspreid – inwerken op minds in de toekomst? Zal het
geloof in „a Prime Mover of God” worden verlaten? De totemruil; dat wordt het voornaamste probleem.
Eigenlijk begrijp ik nu pas wat Albert Szent-Györgyi bedoelde
in zijn boekje The Crazy Ape 19: dat we bezig waren de wereld
terug te leiden naar „the Kingdom of the Cockroaches”. Hoe
zou het met die buitengewoon innemende oude baas zijn?
Jim, alias Dico, alias Dimitri Dimitrov, belde uit Engeland. Hij
vertelde zijn manager te hebben ontslagen nadat deze zich denigrerend over mij had uitgelaten. „He is dangerous, Bill. He is
the type, if you say ‘I am a friend of the Emperor of Japan’, he
will know him too. So, I fired him. He did not do any useful
19 Albert Szent-Györgyi, The Crazy Ape, Grosset & Dunlap, New York, 1970.
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work in fifteen years.” Hij was er zeker van dat het Witte Huis
geen vin zou verroeren, maar mocht ik toch doordringen, dan
diende ik de gegevens van hem alleen aan Jimmy Carter persoonlijk door te geven, aan niemand anders. Hij herhaalde: „I
trust you, I trust your judgment. But, if you do not succeed in
penetrating to the top with this information, I will be totally finished.”
Wat bedoelde hij daarmee? Ik zie de man voor me. Ik geloof
in zijn oprechtheid, zoals trouwens ook Gerard Croiset constateerde, maar hij presenteert zijn zaken dermate vreemd dat niemand hem meer serieus neemt.20
Later belde Dimitrov opnieuw. „Ik weet dat dit gesprek een
fortuin gaat kosten, maar je bent nu belangrijker voor me dan
al het geld in de wereld. Ik weet dat we worden afgeluisterd,
maar ik wil dat je op schrijft wat ik je nu ga zeggen. „Jimmy
Carter is okay, but watch for the people around him. He himself is in danger. He is surrounded by enemies. Remember JFK
who was lied to by the CIA about Cuba. Even Richard Nixon
complained, that they were not following his orders. If you
meet Carter’s attorney, you will be in the Executive Building.
If they offer you transportation afterwards, do not take it. Go
on your own. Take a taxi or have your own limousine. Also
see whether you can bring your own lawyer to this meeting.
And, above all, only speak to Carter himself about what you
know.”
Hij vervolgde: „If you meet Carter’s attorney in the Executive
Building and they offer transportation,” en herhaalde toen wat
hij eerder zei. „If Carter tells you he is in danger himself, then
you know he is serious. Act as if you hear it for the first time,
because otherwise you might be in danger yourself. Only when
Carter himself tells you this, you exploit it, not the other way
around. You will note whether his lawyer is an enemy or not.
Tell him, you only want to pass your information on to Carter
personally, because you already lost one witness, George de
Mohrenschildt. This is very important, Bill. You do not realize
yourself at what level you are operating and how important it
is.”
Opnieuw nam hij de tijd om de geprepareerde notities over
wat hij me wilde zeggen te raadplegen. „If you feel this lawyer
is the enemy, you know how they infiltrate the White House,
then get out of there, because he will report to Carter, that you
are a wild Dutchman and you will find the next day a note in
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your room.” Ik kon niet precies verstaan wat erop volgde.
„But if you get Carter alone, you shoot and tell him exactly
what you know through me.”
Lees een afschuwelijk artikel over Agent Orange en de Amerikaanse chemische oorlogvoering in Vietnam. Het Nederlandse
schip Vulcanus is bezig ergens op de Stille Oceaan 710.000 gallons van het beruchte gifmiddel waar vijf miljoen acres Vietnamese jungle mee hadden moeten worden vernietigd, te laten
opbranden. Niet alleen oerwoud, maar ook landbouwgebieden
werden ermee verdelgd, met alle gevolgen van dien. Zover
was het verziekte denken in Washington gezakt dat de bladeren
van de bomen moesten vallen, opdat de Vietcong zich minder
gemakkelijk schuil zou kunnen houden. Hoe kom je erop?
Bovendien veroorzaakten de chemische middelen die werden
gebruikt de meest afschuwelijke ziekten en epidemieën onder
de bevolking van Vietnam. Om je dood te schamen.21
Henry Brandon van de Sunday Times in Washington blijft het
een puzzel vinden wie de echte Jimmy Carter is. Hij slaagt erin
leiding te geven „by remote control over television,” aldus
deze Britse journalist „but he has yet to learn how to govern in
hand-to-hand fighting within the Washington citadel.” Carters
naaste medewerkers zouden hem reeds hebben gewaarschuwd
„that he may become too self-confident for his own good.”
Heb Vladimir Kouznetsov in Brussel geschreven dat hij in het
boek van Michael Eddowes wordt opgevoerd als Mr. Denisov.
22 augustus 1977

Hoe dikwijls heb ik tijdens deze reis niet naar mijn piano verlangd, zoals nu.
Popel van ongeduld om Casper te zien. Wil meteen naar het
Amerikaanse consulaat zodat we naar Puerto Rico kunnen
gaan. Curaçao is niets.
Mijn eerste indruk van mijn vriend was dat hij een volwassener
gezichtsuitdrukking had gekregen. Wat ruwer. „Je hebt geen
babyface meer,” zei ik tijdens de lunch. Ook was iets van de
vroegere warmte tussen ons foetsie. In de kamer omhelsden we
elkaar. Ik had twee poloshirts voor hem meegenomen, waar hij
blij mee was.
’s Middags ontmoette ik de schrijver Elis Juliana. Aardige man,
nog wonderlijk gespierd voor zijn leeftijd. Hij excuseerde zich
het Nederlands niet meer zo te beheersen, waarop ik zei te verwachten dat het helemaal zou verdwijnen. „Een taal verdwijnt
21 New Times, 5 augustus 1977.
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niet zo maar,” antwoordde hij, „dat is een proces.” Ik vroeg
hem hoe het kwam dat derdewereldlanden dikwijls zo’n passieve indruk maakten. „Logisch dat is het na-effect van 300 jaar
slavernij.”
„Maar dat is nu voorbij,” zei ik.
„Hoe lang waren de nazi’s bij jullie? Vijf jaar? Jullie zijn dat
kleine moment in de geschiedenis nog niet vergeten. Dan begrijp je wat 300 jaar onvrijheid en onderdrukking betekenen
voor de psyche van mensen. Een minderwaardigheidsgevoel
wortelt diep in ons volk. Ook de discriminatie is allerminst
verdwenen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat er een vorm van
zelfdiscriminatie bestaat. Om ons volk te leren kennen, moet je
de straat op gaan, Willem. We bevinden ons nog steeds in een
wordingsproces en dat zal nog lang duren.”22
Bij mijn vertrek haalde hij van een kast een doos te voorschijn
met een aantal miniatuurtekeningen. Hij heeft in Nederland,
Brazilië en New York schilderijen, tekeningen en miniaturen
geëxposeerd. Ook gaf hij me zijn boek met zeventien korte
verhalen, Curaçaose Pinda’s, over hekserij, religie, seksuologie,
huwelijk en politiek.
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Omdat een andere vriend van Casper Bake, een zekere Hein,
hier woonde, had hij ook met hem afgesproken. Dit betekende
dat Puerto Rico niet kon – trouwens de consul was afwezig
toen we voor een visum arriveerden – maar het betekende ook
dat hij om 17.00 uur door Hein werd opgepikt en ik hem verder niet meer te zien kreeg. Ik was uit New York overgevlogen
om met Casper te zijn en over Hein had hij niets gezegd, evenmin wist die jongen dat ik zou komen. Onfrisse bedoening.
Casper suggereerde nog dat ik met ze mee zou gaan, maar
Hein zei dat de auto te klein was. „Is het ver met een taxi?”
vroeg ik.
„Eerlijk gezegd heb ik niet op je gerekend,” zei deze mijnheer
toen. Ik ben meteen naar het ALM-kantoor gegaan en heb het
ticket dat ik voor Casper had gekocht gecancelled en het geld
teruggekregen. Hij kan barsten. Ik ga weg. Alleen gedineerd.
Er is een boek verschenen van Peter Raddaway over psychiatrische ziekenhuizen in de Sovjet-Unie. Eigenlijk geloof ik
noch de sovjetdissidenten noch het Kremlin over wat ze zeggen dat er zich afspeelt. Honderden politieke en religieuze dissidenten zouden zogenaamd worden „behandeld”. Professor
John Ziman becommentarieert het boek maar draagt evenmin
bewijzen aan.23
Anthony Lewis wijdt er een commentaar aan omdat de World
Psychiatric Association in Honolulu vergadert en van plan is
die situatie van sovjetgekkenhuizen te bespreken. De kardinale
vraag is: laat het sovjetsysteem mentaal volkomen gezonde
mensen opsluiten, omdat zij dissidenten zijn? Een Russische
delegatie van 30 man, onder wie journalisten, is onderweg naar
Hawaï. „That psychiatry is sometimes used,” aldus Lewis, „as a
KGB instrument cannot be doubted by any remotely fair-minded person. The evidence is overwhelming.” Alexander Argentov behoorde tot de Orthodoxe Russische Kerk. In 1976 nam
hij deel aan een conferentie over filosofie. De KGB joeg de vergadering uiteen en plaatste Argentov in een psychiatrische kliniek. Een arts, dr. A. Mazikov – zo die bestaat – riep hem toe:
„We’ll beat your religion out of you.” Er schijnt ook met chemische middelen op zogenaamde patiënten te worden geëxperimenteerd.24
The New York Times Magazine wijdde een reportage aan de filosoof Saul Kripke verbonden aan Princeton University. Hij benadert zijn vak via wiskunde en logica. Wanneer je werkelijk
wilt weten hoe de mens uit het universum naar voren is geko23 The London Observer, 24 juli 1977.
24 The New York Times, 24 juli 1977.
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Casper klopte laat nog op mijn deur. „Willem, doe eens open.”
Later belde hij, maar ik nam niet op.
Hij vond zijn koffer met mijn briefje beneden. Vanmorgen lag
er een brief voor mij. Het kamermeisje zei dat hij naar me had
gevraagd, maar ik ben weg. Ik voel me alsof ik een enorme
dreun heb gekregen, een soort herhaling van wat met Peter in
San Francisco gebeurde. Handle with care, is wat Casper nog
moet leren.
Willemstad, vliegveld
Ik wil lang alleen en stil zijn om dit verdriet en de pijn te verwerken. Hij kwam toch nog beneden voor ik weg wilde gaan
en zei: „I want to screw my head of these days na al die tijd in de
jungle in Suriname, kan je dat begrijpen?” En: „Je houdt veel
te veel van me. Ik ben het echt niet waard.” Die jongen is wat
er gebeurde in een uur vergeten. Hij stapte in een taxi om naar
25 The New York Times, 14 augustus 1977.
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men, moet je volgens zijn benadering eerst een aantal wiskundige problemen oplossen. Wat niet wil zeggen dat filosofen opeens wiskundigen zouden zijn geworden. Het is Yastrows benadering, die via de natuurkunde naar het verschijnsel mens
kijkt en bij bovennatuurlijke krachten vette vraagtekens zet.
Professor Kripke is bijvoorbeeld gefascineerd geweest in het leven van de sovjetspion Kim Philby, die jarenlang vanuit de
Britse spionagediensten, met contacten in de allerhoogste intellectuele kringen in Londen, voor de USSR spioneerde. Hij
was vooral geïnteresseerd in de vermenging van waarheid en
bedrog, in de elkaar kruisende hartstochten, die in het dubbele
leven van deze man meespeelden. Hij besteedt ook veel tijd
aan een studie over emotionaliteit. „What I think is important,
is whether emotions have something like a felt quality. Like
feeling a tickle. Like feeling a sensation (…) whether the emotions have a felt quality like that of a sensation might have introspective qualities. An emotion is not a pure sensation, but
how the concepts are related intrigues me.” Zou de man willen
opbellen om te vragen hoe hij verklaart dat ik Casper op deze
reis als een baksteen laat vallen. Ik heb er genoeg van zijn „geheime vriendje” te zijn alleen maar omdat ik een zogenaamde
controversiële reputatie heb. Slaat nergens op.
Er zijn naar schatting 2.500 werkeloze filosofen in de VS aldus
The New York Times.25
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zijn vriend Hein te gaan. „Dit is de zoveelste keer dat ik je op
je ziel heb getrapt,” zei hij. „Herinner je je wat gebeurde in Parijs met Pauline?” Toen verkoos hij Pauline. Nu is het Hein.
Prima, but I am gone.
Je put de meeste kracht uit alleen zijn en stilte om je heen. Ik
leerde van mam dat innerlijke kracht onbeperkt is.
San Juan, Caribe Hilton
Ik heb een zalige kamer met uitzicht op zee. Ik realiseer me
hoe oliedom Casper is geweest om hier niet mee naartoe te
gaan en op Curaçao te blijven hangen. Nauwelijks terug in de
civilized world of Starsky & Hutch zijn weer op televisie.
Via een link-up met Ben van Meerendonk in New York lange
telefoongesprekken met Klaas Jan Hindriks en Carel Enkelaar.
In Willemstad bleek trouwens dat Dimitrov gewoon dat lange
gesprek collect naar mijn hotel had gedaan zonder iets te zeggen. Ik moest aanvankelijk 100 Curaçaose guldens betalen, wat
ik natuurlijk weigerde. Na veel geschreeuw, werd dit bedrag
tot de helft teruggebracht. Allemaal oplichters. Casper stond er
trouwens naar te kijken met de nodige bedenkingen. De NOS
overweegt naar Washington te gaan als ik mijn gegevens over
Donald Donaldson – alias Dimitri Dimitrov – bekend maak.
24 augustus 1977

Om 07.00 uur belde Carel Enkelaar. Hij had gisteren Gerard
Croiset geraadpleegd, die krachtig had aangedrongen op NOSaanwezigheid in Washington. „Vraag Willem wat hij gaat zeggen,” zou Croiset hebben aangeraden. Ik hield me op de vlakte. Na twintig minuten belde hij opnieuw. Het besluit was
genomen. Ze kwamen naar Washington. „Gaan we deze zaak
samen in, als een verloving?” vroeg hij. Ik probeerde hem gerust te stellen.
Het omslagartikel van Time over SOCIO-BIOLOGY: A NEW
THEORY OF BEHAVIOR vind ik enorm belangrijk. Het begint
aldus: „Conflict between parents and children is biologically
inevitable. Children are born deceitful….” Wat mijn grootmoeder Poslavsky noemde: „engelengezichtjes maar duivelse
zieltjes. „Morality and justice, far from being the triumphant
product of human progress, evolved from man’s animal past,
and are securely rooted in the genes,” aldus Time. Volgens dit
nieuwe onderzoek ligt sociaal gedrag van mens en dier aan de
biologie ten grondslag. Harvard dierkundige Edward Wilson
schreef in 1975 een studie van 700 pagina’s over sociobiologie,
waarmee de eerste steen voor deze benadering werd gelegd. Er
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werden natuurlijk weer meteen demonstraties op touw gezet
door groepen als het Committee against Racism, die sociobiologie
een racistische doctrine vonden.
Charles Darwin stelde zich immers op het standpunt dat alle
organismen zich ontwikkelen via natuurlijke selectie. Die organismen, die zich beter aan het milieu aanpassen zullen met
succes reproduceren, terwijl anderen zullen mislukken of uitsterven. Organismen worden voortdurend geperfectioneerd
via de wrede wedloop te overleven. De sociobiologen gaan er
nu van uit dat gedrag in het voordeel is van de winnaars in dit
spel van overlevingskansen en dat dit gedrag wordt doorgegeven in de genen. Hierdoor nemen sociobiologen zelfs aan dat
die evolutionaire leven-of-dood knokpartij door de genen
wordt overgedragen. Dan zit je inderdaad midden in het fameuze standpunt van professor Arthur Jensen en anderen, dat
er een genetische basis is voor raciale verschillen in I.Q.’s van
mensen, dat negers minder intelligent zouden zijn dan blanken,
wat wel eens waar zou kunnen zijn gezien de resultaten van
onderzoekingen op dit gebied.
Darwin heeft nooit kunnen verklaren waarom sommige organismen duidelijk altruïstisch gedrag vertonen ten aanzien van
anderen in de groep. Sommige vogels bijvoorbeeld wagen hun
leven door te waarschuwen voor naderend gevaar. Door dit
gedrag riskeren zij dat ze juist de aandacht op zich vestigen en
mogelijk eerder zullen worden aangevallen en het loodje leggen. Dolfijnen helpen gewonde dieren, zodat deze niet verdrinken. Sociaal-georiënteerde insecten dienen de hele gemeenschap, waarbij sommige zover gaan hun leven te geven
om andere te beschermen tegen indringers. Sociobiologie verklaart dit met de theorie dat altruïsme voortkomt uit „genetic
selfishness”. De vogel, die de aandacht van de arend op zich
vestigt om andere te redden, zou dit doen om er voor te zorgen
dat de genen van de groep overleven.
Geldt dit ook voor mensen? Volgens Time wordt het menselijke sociale gedrag voornamelijk bepaald door facultatieve genen. Dat zijn genen die worden beïnvloed door het milieu opdat de uitkomst van het gedrag kan worden gewijzigd en
aangepast. Hierdoor constateert men bij mensen laf en zelfzuchtig gedrag, maar ook moedig en onzelfzuchtig gedrag. De
biologen Robert Trivers en Hope Hare hebben van twintig
verschillende mierensoorten het gedrag van duizenden mieren
onderzocht en kwamen tot de conclusie dat zij zich gedroegen
alsof zij het genetische plan van altruïsme om te overleven in
praktijk brachten. Hieruit zou men dienen te concluderen dat
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altruïsme een investering in je eigen genen zou zijn. Dus de
„You scratch my back, I’ll scratch yours”-benadering waarbij
menselijke vriendelijkheid onderling geworteld zou zijn in de
biologie en de „gene selfishness.” Dat zou dan de menselijke
loyaliteit ten opzichte van elkaar verklaren via begrippen als
natie, kerk of bedrijf, waar ze in Japan zo sterk in zijn. Via deze
instituten verkrijgt men bescherming, voordelen en worden
overlevingskansen vergroot.
Sociobiologen geloven verder dat tegenstellingen en conflicten
essentiële ingrediënten van het leven zijn. Ze gaan niet zo ver
als Konrad Lorenz die in On Aggression26 postuleerde „that man
is at the mercy of an irresistible aggressive instinct.” De etholoog Lorenz heeft zich in het Max Planck Instituut in Seewiesen jarenlang aan de hand van gedrag van dieren bezig gehouden met vragen als: in welke mate mensen worden gedomineerd
door instincten, in welke mate gedrag door het milieu wordt
bepaald en wat hiervan door de evolutie wordt overgedragen,
dus hoe leert een mens en komt het gedrag in het leven tot
26 Konrad Lorenz, On Aggression, Methuen & Co publishers, Londen, 1963.
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stand. De sociobiologen zeggen nu dat om „an evolutionary
winner” te kunnen worden het er om gaat „the right level of
aggression” toe te passen of in stelling te brengen. „Aggression
only pays off when the cost-benefit ratio makes it a workable
strategy.” Zij lijken voor alle menselijke fenomenen een verklaring te hebben. „Maternal love is a genetic investment policy.” En een andere: „Friendship and law are probably rooted
in reciprocal altruism and its calculus of self-interest.” Over
machisme: „I have good genes, let me mate. Sex is the central
game in life, and the aim of all players is to get as many genes as
possible into the next generation, at the lowest cost.”27 Als dit
allemaal waar zou zijn dan lijd ik aan een genetisch defect, want
ik voel niet de minste lust, noch zie ik het belang ervan in dat
mijn genen per se voortgeplant zouden worden. Erger nog, het
zou beter zijn wanneer dit niet gebeurde. Het evolutionaire
proces à la Darwin om daar nog iets van te maken zou duizenden jaren meer in beslag nemen: il faut pas la peine.
Nam een klein vliegtuig naar Mayaguez om Bouke Bendien te
bezoeken.28 Ik keek naar de twee jonge piloten van Prinair en
dacht sterk aan Loet Kilian, die hier zou moeten kunnen vliegen, wat hij immers het liefste doet.
Had eigenlijk niets te lezen en kocht op het vleigveld Adolf Hitler: the man and the myth.29 „He was virtually untouched by love,
the greatest of the human virtues, without humanity, without
love of people, his power became destructive and led him finally to the retributive act of self-annihilation.” Op zijn zeventiende jaar kocht zijn moeder een piano en begon hij te spelen. Hij
tekende in die dagen ook veel. Hij wilde zelfs architect worden.
De vroege dood van zijn moeder moet hem ontzettend hebben
aangegrepen. Hij stond bij de begrafenis nog lange tijd aan het
graf nadat zijn zusters en de familie waren vertrokken. Hij eerde
zijn vader, maar van zijn moeder had hij gehouden. „De” psychologen kwamen tot de conclusie dat Hitlers kinderjaren voor
een belangrijk gedeelte „abnormaal” waren verlopen. Van wie
niet trouwens? Wijze hoofden in Washington concludeerden in
ieder geval dat hij „a strong masochistic streak” had, homoseksueel was, chronisch masturbeerde, impotent was en masochistische perversies in praktijk bracht. Zelfs zou bij het vinden van
zijn verbrande lichaam zijn geconstateerd dat hij slechts één
teelbal bezat. Zo wordt geschiedenis geschreven.
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Mayaguez
Ik voel me sterker uit de botsing met Casper naar voren gekomen. Belde gisteravond langdurig met Peter in Minnesota. De
verhouding met Frederick Ress verliep „moeilijk” zoals ik al
verwachtte. Peter zit bovendien ook nog aan Edwin van Wijk
vast.
De ontmoeting met Bouke Bendien was plezierig al doet hij
me aan Casper denken, als een man die geen verbinding tot
stand weet te brengen tussen hoofd en hart, in de zin van emotionaliteit en gevoel. Hij zit in de schrootbusiness, wat ik bewonder, maar waar haal je de lol vandaan? Zijn vrouw is een
neurotica, weer een mislukte bedoening, met twee kinderen
bovendien. Hij heeft een tweemaster, die zijn lust en zijn leven
is, begrijpelijk.
Ik had telefonisch contact met Margaret McKenna, deputy counsel to the president. Zij vroeg om de adviseur van de minister van
Justitie te bellen, Mr. Robert Keuch. Deze mijnheer was ontspannen en vriendelijk. Ik heb een afspraak gemaakt hem te
bezoeken.
Ik nam een taxi naar het oude stadsgedeelte. Daar volgde ik een
blonde nicht die me naar de lokale sauna The Lion of St. Marks
leidde. Volgde hem naar binnen. Er waren inderdaad enkele
jongens. Raakte met twee van hen in een orgie verzeild, wat
plezierig en nodig was. Het zijn tenslotte chemische processen
die erom vragen doorgeblazen te worden. „Keep the plumbing
running” is een toepasselijk motto. De man die de club runt,
had me gezegd dat wanneer ik lid werd hij me eveneens „fun assurance” zou verlenen, wat betekende dat je je geld terug zou
krijgen indien je het etablissement onbevredigd zou verlaten.
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Miami, Florida
Vloog van San Juan naar Florida en overnachtte als gewoonlijk
in de Miami Club. Na een blow job ben ik in slaap gevallen en
droomde intens van Loet Kilian. Ook droomde ik van een toneelvoorstelling waar koningin Juliana binnenkwam. Ze ging
op een verkeerde plaats zitten. Ik zei tegen haar: „U moet naar
de koninklijke loge. Ik wil graag trots op u kunnen zijn.”
Washington DC, Hilton, room 3183
Er wachtte een lieve brief van Peter. Hij klaagt over gebrek aan
eetlust en wil zich in Holland helemaal laten nakijken. Hij
komt zelf tot de conclusie dat het waarschijnlijk een psychologisch probleem is, gezien de complicaties in zijn leven. Frederick is „een kwetsbaar lief wezentje” – moet je de blonde hunk
zien! – „and sexually it doesn’t go to well either.” Terecht
noemt Peter de situatie „koren op de molen van jouw standpunt in dit soort zaken”. Hij mist Edwin veel.
Henk Kolb van de GPD vertelde met enige trots over me te
hebben geschreven aan de hand van het onzinverhaal van Michael Eddowes, ondanks het feit dat hij de uitgever had getele49

New York

San Juan
Ik sliep heerlijk met de deuren van het balkon, dat uitkijkt op
zee, open.
Edwin van Wijk belde uit Londen dat een zenuwachtige Dimitrov dringend naar me zocht. Toen ik hem aan de lijn kreeg
had hij niets nieuws te vertellen. Hij weet in ieder geval dat ik
in Washington een persconferentie zal geven. Hij blijft onderstrepen dat I am finished als de stunt mislukt, wat hij daar ook
mee mag bedoelen. Telefoneerde met ABC-televisie in New
York.
Ik had een gesprek met een verslaggeefster van Associated Press.
Zij wilde weten of mijn nieuwe getuige een Amerikaan was.
„Dat kan ik niet zeggen,” zei ik.
„Je maakt een grapje.”
„Allerminst. Na mijn ervaring met Wendell Rawls van de New
York Times, die mij het hemd van mijn lijf vroeg en er op los
schreef ben ik voorzichtig.” Later kwam zij met een fotograaf
naar het hotel en vroeg wat ik van Carter dacht. „Hij is niet
oprecht en ik geloof geen woord van de man. Hij ontvangt me
te vlug sovjetdissidenten. Hij doet het in zijn broek om zich
met de affaire van Dallas te bemoeien,” antwoordde ik.
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foneerd dat de pagina’s over mij veel aanwijsbare „vergissingen” bevatten. „Zelfs wordt gesuggereerd,” schreef Kolb voor
zijn kranten „dat Oltmans bij een bezoek aan Brussel met De
Mohrenschildt (waar deze vervolgens spoorloos verdween)
contact zou hebben gehad met de Russische geheime dienst
KGB en zou hebben meegedaan aan een KGB-plan.” Stel je
voor! 30 Dat deze collega er niet behoorlijk bijzette dat het op
zijn minst onwaarschijnlijk was dat de KGB zich met mij zou
hebben ingelaten. Kolb is geen vriend. Ik negeer die man
voortaan compleet.
Ik ontmoette Carel Enkelaar, Klaas Jan Hindriks en Ben van
Meerendonk in Hogate’s Seafood restaurant aan de Potomac.
Carel en Klaas Jan waren via Parijs met de Concorde gekomen.
Zij probeerden me natuurlijk uit te horen over de mysterieuze
mijnheer Adams, generaal Donaldson oftewel generaal Dimitrov maar die vlieger ging niet op. Van Meerendonk blijft een
storend element bij zulke gesprekken, een „clear mediocrity”
maar waarschijnlijk een uitstekende „zakenman-journalist.”
Het punt waar alles om draaide was dat zij de garantie willen
hebben dat ik werkelijk een epoch-making verhaal heb, terwijl
ik niet prematurely Donaldson/Dimitrov wil openbaren, want
dan geef ik mijn troef uit handen en wat gebeurt er hierna?
Wat ook typerend voor zo’n gesprek is, wat ik al zo dikwijls in
Hilversum meemaakte, is dat nadat Van Meerendonk had zitten zaniken dat ik nooit via Fons van Westerloo van de AVRO
had moeten werken, Carel (zijn baas) woedend werd, dwars op
zijn stoel ging zitten en zei: „Ik ben niet drieduizend kilometer
naar Washington gekomen om naar die onzin te luisteren. Dan
neem ik het eerste vliegtuig terug.” Gelukkig draaide het allemaal bij. Ze hamerden er bovendien op, wat natuurlijk afgesproken werk was, dat ik mijn komende exclusieve verhaal aan
de NOS had verkocht en „jij bent natuurlijk straks bij het opstellen van de vragen en het monteren van de opnamen”. Ik
begreep heel goed, dat hun werkelijke intentie was, zoals altijd,
mij overal buiten te laten en alles onder elkaar naar eigen goeddunken en smaak te regelen. Juist omdat zij bij de NOS in de
verste verten niet weten hoe de zaken in elkaar zitten – en bepaald onkundig zijn wanneer het erop aankomt – kan ik me dit
niet opnieuw permitteren. Carel onderstreepte herhaaldelijk
dat ik met een winstverdeling van zeventig procent voor de
NOS en dertig voor mij akkoord was gegaan, maar dat het verhaal over „de generaal” inderdaad het resultaat van mijn werk
30 De Gooi en Eemlander, 26 augustus 1977.
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28 augustus 1977

Om 09.00 uur belde Robert Blum van ABC-televisie in New
York dat hij bij gerucht had vernomen dat ik vanmorgen naar
het ministerie van Justitie zou gaan om bekend te maken wie
mijn nieuwe getuige was.
Jimmy Carter, kampioen voor de mensenrechten, is – op de
keper beschouwd – de president over een mensenrechtenpuinhoop in Amerika zelf. In New York City worden iedere dag
4,5 personen vermoord. De zogenaamde Amerikaanse underclass, meestal negers en andere minderheidsgroepen, bestaat uit
acht tot tien miljoen mensen, aldus het weekblad Time.31 „The
universe of the underclass is often a junk heap of rotting housing, broken furniture, crummy food, alcohol and drugs. The
underclass has been doubly left behind: by the well-to-do majority and by the many blacks and Hispanics who have struggled up to the middle class, or who remain poor but can see a
better day for themselves and their children. Its members are
victims and victimizers in the culture of the street hustle, the
quick fix, the rip-off, not least, violent crime (…). Thus the
31 Time, 29 augustus 1977.
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was en niet van de NOS. Ook liet ik er geen twijfel over bestaan
dat ik zelf het uiteindelijke gesprek met mijn nieuwe getuige
wilde voeren, omdat het verleden me al voldoende parten
heeft gespeeld op dit punt. Ze zeurden er wel over door, maar
ik gaf gewoon verder geen antwoord. Klaas Jan zei zelfs onder
vier ogen tegen mij: „Als ik jou was, zou ik het met de Amerikanen maken en niet met de televisie uit Madurodam.”
„Herinner je je dat George de Mohrenschildt zijn verhaal juist
in Europa wilde maken? Dat zou met deze generaal wel eens
hetzelfde geval kunnen zijn,” antwoordde ik.
Ben van Meerendonk had nog een nieuwtje. Hij had bij de officier van Justitie in Brooklyn nagetrokken hoe mijn geheimhouding over Adams-Donaldson-Dimitrov in Washington zou
kunnen vallen. Ik zou kunnen worden vervolgd voor Contempt
of Congress door informatie achter te houden. Er zou een zogenaamde gag rule bestaan. Ik tikte tegen mijn voorhoofd. Later
heb ik voor alle zekerheid advocaat Mark Lane gebeld, die gewoon zei dat Van Meerdendonk niet wist waar hij het over
had. Die indruk maakte de vertegenwoordiger van de NOS in
New York trouwens al vele jaren op mij. Daarom zat hij daar
voor de NOS en niet ik. Mark zei dat ik de juiste strategie volgde.
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underclass minority produces a highly disproportionate number of the nation’s juvenile delinquents, school dropouts, drug
addicts and welfare mothers, and much of the drug crime, family disruption, urban decay and demand for social expenditures.”
Bovendien lopen er vijfentwintig miljoen zwerfhonden en
zwerfkatten in Amerikaanse steden rond, waarvan er zes miljoen per jaar worden afgemaakt.
Ken Klein van het Select Committee on Assassinations belde.
De opvolger van Robert Tanenbaum staat versteld van het
aantal telefoontjes van journalisten die informatie inwonnen
over het feit dat ik opnieuw gehoord word door de commissie.
Het speet hem zeer maar om die reden zou de ontmoeting met
hen inzake mijn nieuwe getuige niet doorgaan. Ik vroeg wat er
door zijn organisatie aan de pers was meegedeeld. Dat wist hij
niet. „I myself am not allowed to talk to the press,” aldus Ken.
„The least you can do is find out, because I will not be made
out a liar. I told them I would appear,” zei ik hem. Hij zou erachter zien te komen. „Have your press conference first and
then come to see us,” zei hij ook nog. Wat ik erg vreemd vond
was dat hij wist dat ik een afspraak had op het Department of
Justice. Ik herinnerde hem er nogmaals aan dat Robert Tanenbaum me in Amsterdam had opgebeld om opnieuw voor zijn
commissie te getuigen. De man bood me toen zelfs bescherming aan. Nu is hij elders te werk gesteld en vervalt alles. Intussen schreeuwt Dimitrov vanuit Dublin en Londen, „wanneer je niet doorbreekt ga ik eraan!”.
Ik belde het plaatselijke bureau van Associated Press en kreeg een
mijnheer Gordon aan de lijn. Het scheen hem te irriteren dat
ik hem lastig viel. Hij had de naam George de Mohrenschildt
nooit gehoord, maar vroeg mij mijn naam te spellen. Ik zei dat
mijn bemoeienissen met Dallas eerder dit jaar op de voorpagina
van de New York Times hadden gestaan wat hem geen bal interesseerde. „Zelfs de sovjettelevisie heeft het allemaal uitgezonden!”
„Ik zie geen sovjettelevisie,” zei hij nogal grappig. Toen vroeg
ik wie de bureauchef was waarop hij zei: „You are badgering
the bureau.” Ik dacht: barst.
Op weg naar een afspraak met de NOS-collega’s liep ik bij CBS
binnen en vroeg naar Jim McManus. Hij was er. Ik gaf hem
enige informatie over wat ik op het punt stond te gaan doen.
Ik telefoneerde met Tony Brenna, omdat ik bang was dat hij in
Londen naar Dimitri Dimitrov was gaan zoeken. Maar hij was
een aantal dagen met de Elvis Presley-affaire bezig geweest.
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Dit is Peters 32ste verjaardag. Ik sliep beestachtig slecht en was
erg met hem bezig. Straks zal ik hem opbellen.
Ik werd gewekt door een telefoontje van Dimitri Dimitrov uit
Shannon. Dat was welkom. „The President probably doesn’t
even know what you want to tell him and why, certainly as
long as these kinds of people are around him. I can see him, if I
want, within 48 hours. That is the law.” Hij ratelde weer door.
„Bill, give your press conference and get the hell out of there. I
will be worrying until you leave. I do not want you to get into
another automobile accident.” Ik vertelde hem wat er gisteravond was gebeurd en hoe ik me tot de directie en security had
gewend.
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Dat stelde me gerust. Hij komt dinsdag naar mijn persconferentie.
Vanavond heb ik twee en een half uur met Jeff Goldberg, David Williams en Jim Kostman, medewerkers van het Select
Committee of Assasinations gesproken. Er was nog een vierde
man bij, M. Lee. Het verwonderde me wat ze allemaal leken
te weten. Ze gaven me een kopie van een lijst van journalisten,
die de commissie hadden verzocht om geïnformeerd te worden over haar activiteiten. Ze zeiden dat de persconferentie in
Den Haag en ook Mark Lane bij het aanbieden van mijn Bruna-boekje over de moord op JFK, uitgebreid op de Amerikaanse radio waren geweest.
Intussen viel het ons op dat een oudere, kaalhoofdige man met
een bril en witte lakschoenen aan een ander tafeltje in het Hilton restaurant in een Readers Digest zat te lezen zonder een pagina om te slaan. Ook toen we opstonden en in de foyer nog
napraatten was die man op een uiterst amateuristische en lachwekkende wijze in onze buurt. Ik heb het voorval aan de receptie gemeld en samen met een deskmanager werd ik, begeleid door een grote, lange neger, de security chief, naar mijn
kamer gebracht. Deze veiligheidsman, Corbett genaamd, keek
in de kasten en onder de bedden en zei: „Als er op de deur
wordt geklopt, doe niet open maar bel onmiddellijk 311.”
Daar had Dimitrov me ook voor gewaarschuwd. Trouwens
toen die vreemde man mij naar de receptie zag gaan verdween
hij in een lift. Jeff Goldberg, die ik aardig en oprecht vond, nog
iemand anders en ik stonden nog te praten, toen de persoon
weer de lift uitkwam. Nu werd hij door de security aangehouden. Hij vertelde een gewone hotelgast te zijn.
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Penny Price van ABC-televisie belde. Ik moest praten als Brugman om de vele nonsens, die zij had gehoord, recht te zetten.
Ze waren vooral geïnteresseerd om mijn nieuwe getuige in
Good Morning America voor het voetlicht te brengen. „We zouden hem immers gedeeltelijk onzichtbaar kunnen maken, zoals
we vroeger wel deden met Algerijnse guerrilla’s….”
Precies om 09.45 uur was ik op het ministerie van Justitie. Ik
werd door Mr. Robert Keuch, adviseur van Attorney General
Griffin Bell, en een medewerker, Paul Boucher, ontvangen. Ik
vroeg of zij mijn brieven aan president Jimmy Carter hadden
ingezien. Dat niet, maar ze wisten wat erin stond. Wat ze wel
hadden gelezen was informatie, die ik het Select Committee
on Assassinations had gegeven. Ze probeerden duidelijk te maken dat ook al zou Carter me ontvangen, hij toch niets zou besluiten of kunnen zeggen zonder dat zij vooraf werden geraadpleegd. Daarom moest ik hen maar als plaatsvervangers van de
president zien. Afgezien van het feit dat ik beiden assholes vond
piekerde ik er niet over ook maar iets aan deze heren los te laten; daarvoor had Dico me te omstandig gewaarschuwd. Ik
drong er met klem op aan dat zij Carter zouden adviseren mij
wel te ontvangen. Wanneer dit gerealiseerd kon worden, zou
een persconferentie overbodig zijn. „I cannot see,” aldus
Keuch, „why you would not pass on your information to the
ultimate consumer, me.”
Ik antwoordde: „I heard that song before. However, when I
write letters I usually mean what I say. I asked to see Carter and
that is it.”
„Well,” aldus Keuch, „we attempted a conversation with you
….” Ik viel hem in de rede: „You did not only attempt, we did
have a successful conversation. You attempted to get my information and in that you failed. But that is your affair. I tried.”
Intussen had Carel Enkelaar met Gerard Croiset gebeld, die de
boodschap had gegeven of ik niet later een persconferentie kon
geven om dan de grote klap uit te delen. Ik belde zelf met Gerard. Het bleek dat hij allerlei halfbakken informatie had doorgekregen. Nu begrijpt hij precies wat ik ga doen. Hij zegde toe
morgen zijn Croiset mindscape op mij te zullen richten tussen
17.00 en 18.00 uur Nederlandse tijd.
Han Mulder belde voor een gesprekje met de NOS-radio. Hij
had zijn lesje geleerd om het niet live te doen en nam het van
tevoren op zodat hij naar hartelust kan vervalsen. Hij was weer
even stompzinnig en vijandig als altijd. Ik diende hem van repliek. Henk Kolb van de GPD belde om kwart over een ’s nachts
met een stom verhaal. Ik heb de hoorn op de haak gesmeten.
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30 augustus 1977

Ik sliep weer allerbelabberdst. Stond geregeld op om aantekeningen te maken. Ik was al vroeg in de lokale ABC-televisiestudio waar ik met David Hartman vanuit New York werd geïnterviewd door Roger Mudd. Hartman was prima, maar de
vijandigheid van Mudd droop er vanaf. Mudd: „Why would
Carter not step in?”
„Ask him, why do you ask me?” antwoordde ik. Op een ander
moment, toen ik verwees naar mijn nieuwe getuige, die over
een uiterst geheim rapport zou beschikken dat Jacqueline Onassis Kennedy exact weet wat er is gebeurd32, kwam Mudd met
de volgende opmerking: „But George de Mohrenschildt…”.
Ik onderbrak hem meteen: „Here you go again. I am giving
you new, important information and you don’t even listen.”
David Hartman kwam vanuit New York tussen beiden. Hartman gedroeg zich correct. Hij kondigde aan dat ik beweerde
een behoorlijke nieuwe getuige te hebben en wat dies meer zij.
32 Jackie Kennedy was volgens Dico in het bezit van een topsecret rapport over Dallas.
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Na zijn presentatie van de zogenaamde KGB-informatie van
Eddowes kan hij barsten. Ik belde opnieuw met het Witte
Huis, met ABC-televisie, met Wendell Rawls van The New York
Times en Alicia Gunia van de UPI. Ik legde haar uit dat ons gesprek totaal verkeerd in de krant was gekomen, maar dat ik niet
twijfelde aan haar goede bedoelingen. Er kwamen veel gesprekken binnen, tot en met een journalist van de Daily Oklahoman toe, die vroeg of mijn komende ontboezemingen een
nieuwtje voor de staat Oklahoma zouden opleveren. Het is
niet mogelijk alles te noteren.
Er kwam een lieve brief van Peter uit Madeleine Island. Frederick probeert hem over te halen psychologie te gaan studeren
aan de University of Minnesota, zoals ik dit vroeger probeerde
te stimuleren. Maar Peter vindt dit een valkuil en zegt dat hij,
na hem lange tijd niet te hebben gezien, veel objectiever tegenover Frederick staat. Hij ontspant niet echt bij Frederick, dit
kennelijk in tegenstelling tot bij Edwin in Londen.
The New York Times publiceert een reportage van Reuters uit
Den Haag dat prins Bernhard na het Lockheed-schandaal van
1976 bezig is aan een comeback, omdat het Nederlandse publiek
„fiercely royalist” is. Zijn afsprakenboekje raakt weer vol en de
witte anjer, zijn persoonlijke trademark, zit als altijd vers in het
knoopsgat. Zijn internationale reputatie ondervindt meer
moeilijkheden om er bovenop te komen, aldus de Times.
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Soms vraag ik me wel af of ik niet te veel op Croiset leun, die
na ons bezoek Dico Dimitrov identificeerde als geloofwaardig
en iemand om mee door te gaan. Barbara Applegate33, die altijd kritisch is, zei dat het ABC-gesprek in orde was geweest.
Bernard Scott van de National Enquirer belde: „It was nice to
see that you can be as tough with David Hartman as you are
with me sometimes.”
De heer Keuch van het Department of Justice belde om te zeggen dat zijn instructies dezelfde waren: ik diende hem mijn informatie te verstrekken, want Carter was onbereikbaar voor
mij.
Ik heb vanmorgen de pers te woord gestaan in een zaaltje van
het Hilton hotel. Hoe het is gegaan? Zo, zo. Klaas Jan Hindriks, Ben van Meerendonk, Fons van Westerloo en Henk Kolb
waren er. Een Amerikaanse journalist werd woedend en zei dat
hij ook kaartenbakken vol met crackpots had en waarom wilde
ik niet zeggen tot welke geheime dienst Dimitrov behoorde
(naar zijn eigen zeggen het Pentagon)? Deze journalist wilde
trouwens niet zeggen wie hij was en beschuldigde me ervan dat
ik een persconferentie bijeen had geroepen om mijn boek aan
de man te brengen. Welk boek? De boys van het Select Committee hadden me al gewaarschuwd dat ik kon verwachten
scherp aangevallen te worden. Toch reken ik dan helemaal niet
op zoiets. Fons van Westerloo vroeg zelfs of ik een contract
met de NOS had getekend voor dit verhaal en of ik er een hoog
bedrag voor had gevraagd. Ik moet de overeenkomst van de
NOS nog op papier hebben nota bene.
Ik belde Peter vlak voordat de show begon. Hij scheen het
moeilijk te hebben met Frederick en had zijn vriend nog niet
verteld dat hij besloten had te vertrekken. Op dat punt is hij altijd zwak. Hij wil niet kwetsen. Zij hadden mijn gesprek op
ABC gezien. Peter vond het prima.
De dag is verloren wat aantekeningen betreft. Ik kan niet zeggen dat ik Croisets vibes voelde tijdens de persconferentie. Na
afloop reed ik naar de studio van Metro Media voor een televisiegesprek met Mark Russell. Toen hij met de gebruikelijke insinuaties kwam vol twijfel en verdachtmaking heb ik hem
grondig met „twee handen” aangepakt, dat hij noch wist waar
hij het over had, noch zijn huiswerk behoorlijk had gedaan.
Toen hij luider begon te spreken vroeg ik hem zich gewoon
kalm te houden en dat hard praten hem niet zou helpen. Er
was een half uur uitgetrokken, maar het werd onder deze om33 Mijn lezingenmanager in Washington.
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31 augustus 1977

Washington - New York
Zou Juliana wel eens naar het graf van haar moeder gaan? Kijk
naar mensen. Alles resulteert uit denkfouten. Ik observeer en
let op de kleinste details tot en met een poging tot een glimlach toe. Zoals een zalige jongen, van top tot teen made in
U.S.A., die mijn blikken op zich gericht voelde en even een
piepklein smile-signaaltje teruggaf. Naast me in dit toestel zit
een jongen met een telelens te friemelen. Hij voelde zich bespied. Even een blik, nice. Zoals de black boy met een oorknopje, die zijn bagage op de elektronische controleband zette en
bijna lief keek. James Reston zit ook in dit toestel.
Jeremiah O’Leary schreef vandaag in The Washington Star over
mijn persconferentie. Hij schreef dat ik had gezegd dat mijn
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standigheden vijftien minuten. Ze keken allemaal verschrikt in
de studio.
In een lang gesprek met kolonel Fletcher Prouty zei hij dat hij
100 percent achter me stond bij de dingen waar ik mee bezig
was. Hij vond het slim dat ik ook Theodore Sorensen had genoemd op televisie. De Kennedy’s hadden ongetwijfeld Carter
via een tussenpersoon gewaarschuwd om op zijn tellen te passen. Carter had trouwens een topman van de CIA ontslagen,
omdat hij de president niet volledig had geïnformeerd. In totaal
waren veertien hooggeplaatste CIA-mensen de laan uitgestuurd
sinds Carter de zaak had overgenomen.
Om 21.00 uur ben ik naar de lokale sauna gegaan. Ik was er aan
toe. Ging rechtstreeks naar de fuck room en binnen vijf minuten
had ik een aanbod voor een trio, maar ik koos een jongen met
een zalig lijf, die aandrong dat ik hem zou neuken wat ik absoluut nooit doe. Ik heb het nu toch gedaan, waarmee ik een
angstwekkende gok heb genomen. Het was trouwens het 21ste
nummer sinds 10 juni. Het was een zogenaamde jeans night.
Wat er dan allemaal in zo’n neukhuis rondloopt houd je niet
voor mogelijk. Geen enkele vergelijking, niet in de verste verten, met Amsterdam. Een jongen zei mij in Thermos te hebben gezien en Amsterdam duizendmaal te prefereren boven
Washington, wat de boys betreft.
Ik belde Peter nog laat. Frederick gebruikt iedere trick in the
book om Peter daar te houden, maar hij wil weg. Het onweerde. Hij zei bij zijn vriend te zijn gekropen. Ik herinner me hoe
Peter vertelde als kind altijd bang te zijn geweest voor onweer.
Dan verzamelde zijn moeder alle kinderen om zich heen. We
zullen elkaar in New York weer ontmoeten.
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nieuwe getuige alleen met Jimmy Carter wil spreken. Verder
vermeldde hij dat ik alles in het werk had gesteld om dat te bereiken, ook om bescherming voor Dico te krijgen. The Baltimore Sun meldde dat oud-president Ford weet wie JFK heeft
vermoord, zoals Dimitrov me in extenso meedeelde.34 Bob
Barrett, een medewerker van Ford, schijnt in Vail, Colorado te
hebben gezegd dat deze mededeling „belachelijk” was. John
Geddie meldde in The Dallas Morning News dat ik had gezegd
dat Carter zelf niet veilig was. Henk Kolb schreef in de GPDbladen: „Aanwezige journalisten grinnikten hoorbaar toen
Oltmans zei: ‘Als ik zei wie mijn getuige is, zouden jullie het
niet geloven’.”
Emile Fallaux haalde me van La Guardia af, na veel gezeik met
Van Meerendonk hierover. Ik vond hem aardig. Hij vertelde
wel eens homoavontuurtjes te hebben gehad toen hij achttien,
negentien jaar oud was, maar nu kwam het niet meer bij hem
op. Ik nam een kamer in de Van der Bilt YMCA. We reden vervolgens naar het huis van Van Meerendonk in Brooklyn
Heights. Toen volgde eindeloos gelul met Carel Enkelaar en de
anderen over een tekst voor een overeenkomst inzake Dico.
Gerard Croiset werd geraadpleegd. Het ging er namelijk om
Donaldson alias Dimitrov uiteindelijk voor een camera te krijgen. Croiset dacht dat hij eerst op een geluidsband zijn mond
wilde opendoen maar uiteindelijk door de knieën zou gaan en
voor een camera zou gaan zitten „want dat is tenslotte een ijdele kwestie”. Carel vroeg Croiset hoe gevaarlijk de zaak was.
„Het is ten dele gevaarlijk, zelfs zeer gevaarlijk, maar dat begrijpt die man ook wel. Bovendien is hij veiliger wanneer hij
zou spreken, dan wanneer hij niets zou doen.” Croiset verwachtte dat de bom in veertien dagen zou barsten.
Intussen ben ik woedend over het wegraken van mijn rode
adresboek met alle telefoonnummers, ook die ik voor Dico gebruikte. Niets maakt me razender. Een soort blinde woede van
machteloosheid. Ik liet mijn schoudertas in het vliegtuig naar
New York openstaan. Naast me zat iemand, die ik voor een
marineofficier van een buitenlandse ambassade hield. Ik sloot
mijn tas niet, toen ik achter in het vliegtuig ging zeiken. Toen
hij voor zijn ticket betaalde aan de stewardess gaf hij slechts zijn
kaartje waar iets op stond van Naval Attaché. Van Meerendonk
liet Eastern Airlines bellen en het Hilton. Niets gevonden.
Twee adresboeken weg op een trip is wat veel. Croiset: „Heb je
het niet op een toonbank gelegd, toen je in het hotel om een
34 Zie bijlage 4.
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1 september 1977

New York
Bedenk me dat het morgen mams sterfdag is. Kreeg er tranen
van in mijn ogen. Dit jaar kan ik niet met Keke naar haar graf
toe. Wat is er veel gebeurd sinds haar dood.
35 Zie bijlage 5.
36 Stel je voor dat je zo als journalist te werk zou gaan.
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sleutel vroeg?” Dat kan waar zijn voor mijn blauwe Amerikaanse adresboekje, maar niet voor het rode Nederlandse.
„Maar je rode boekje zit in je schoudertas,” zei hij toen. Het
zat er in, maar is nu weg.
Carel is er steeds van uitgegaan dat Dimitrov, die hem ook eens
belde, de ooggetuige was waar ik over spreek. „Nee het is een
ander,” antwoordde ik keihard, „er zit een aantal sluizen en
tussenpersonen in.” Hij dacht slim te zijn en zette in de draft
van het contract dat de getuige de man was waar ik 14 juni ll.
tijdens mijn persconferentie in Den Haag reeds over had gesproken. Ik haalde nonchalant deze zin door en wilde aangeven dat ik geen leugen kon ondertekenen. Hij herschreef de
zaak maar opnieuw kwam die zin erin voor. „Helemaal eruit,”
zei ik „want het is gewoon niet waar.” Ik verdomde het ze ook
maar een enkele indicatie te geven.35 Ik zegde Carel toe dat ik
zou proberen een ontmoeting met mijn getuige te regelen op 7
of 8 september in Rome. Hij vond trouwens dat ik geen persgesprek in Washington had moeten hebben, temeer omdat ik
de naam van mijn getuige niet had willen vrijgeven. „Heb je er
over nagedacht dat ik dit voor mijn eigen veiligheid heb gedaan?” vroeg ik hem. „Bovendien heb ik zo moeten spreken
dat degenen, die weten hoe de JFK-moord in elkaar zit, niet onmiddellijk zouden weten wie mijn nieuwe getuige is.” Kolonel
Fletcher Prouty zei me trouwens exact te weten wie ik bedoelde. „I could write his name now on a piece of paper,” zei hij.
Nu pas vermeldde Ben van Meerendonk dat tijdens mijn verdwijning en de moord op De Mohrenschildt op 1 of 2 april ll.
twee FBI-agenten naar Wyoming waren gevlogen om hem vragen te stellen waarom de NOS überhaupt iets met me te maken
wilde hebben, wat voor soort man ik was, enzovoorts. „Vroegen ze soms ook of ik gay was?” Ben zei van niet maar hij overtuigde me niet. Van Meerendonk zei dat er journalisten waren
geweest, die gisteren na mijn persgesprek mijn stem via een lie
detector hadden geverifieerd en hadden gezegd: „Kennelijk
spreekt hij de waarheid.” Ook dat nog.36 Zo hoor je nog eens
wat, zelfs via Van Meerendonk.
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Waarom walg ik tegenwoordig toch zo van Amerika? Smerige
straten. Hoge vochtigheidsgraad in de zomer, afschuwelijk.
Toen ik er woonde – op permanente basis – ging ik dan ook in
die tijd altijd weg.
Bernard Scott van de Enquirer zei nu dat zijn blad deel wilde
nemen aan een door de NOS te maken film over de nieuwe getuige in de Dallas-zaak op voorwaarde dat de Enquirer dan samen met de NOS vóór zou komen te liggen op ABC-televisie.
Enkelaar vond het „interessant” en stelde meteen voor dat niet
ik, maar Van Meerendonk nu verder de contacten met de Enquirer zou onderhouden. Zo gaat dat in Hilversum. De hele
National Enquirer-operatie is exclusief van mij en via een NOSovervalletje van Enkelaar-Meerendonk zou mij dat even en
passant ontfutseld worden. Dan zie ik ook uit die hoek geen
cent meer en kan mijnheer Van Meerendonk zijn jaarsalaris
van 24.000 dollar plus kosten met nog meer schnabbelen verder aanspekken. Ik vroeg Carel: „Hoe kun je zulke onzin zelfs
maar bedenken?”
De psychoanalyticus David Abrahamsen schreef een boek over
Richard Nixon.37 Het blad Psychology Today had zich bezorgd
afgevraagd welke waarde dergelijke studies hebben, wanneer
de man die de psychische analyse van Nixon samenstelt, slechts
af kan gaan op kranten- en televisie-interviews, speeches en
andere gegevens uit de tweede hand, zodat zijn verhaal over
„de patiënt” nooit veel meer kan zijn dan „a string of stereotyped and arbitrary generalizations”. Hij kreeg Nixon zelf
nooit te zien en interviewde veertien personen van wie verschillende per telefoon.38
Patrick Anderson meldde in The New York Times dat Nixon in
zijn jeugd, hij was tien jaar, een briefje aan zijn moeder begon
met „My dear Master” en ondertekende met „Your good
dog”. Dr. Abrahamsen noemde dit een „pathetisch document”
en een geoefend psychoanalyticus kan hier inderdaad conclusies aan verbinden, lijkt mij.39 Herbert Mitgang, eveneens in
The New York Times, schreef dat dr. Abrahamsen zelfs had geschreven: „The case of Richard Nixon has a parallel in Nazi
Germany. It was the good fortune of the United States that
there was no fundamental ideology or convictions behind his
acts. Otherwise Nixon could have been worse than Hitler.”40
37
38
39
40

David Abrahamsen, Nixon versus Nixon, Farrar, Straus and Giroux, New York, 1976.
Psychology Today, maart 1977.
The New York Times, 27 maart 1977.
The New York Times, 7 april 1977.
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Ook Newsweek 41 wijdde een reportage aan psychobiografie en
psychohistorie zoals dat tegenwoordig in Amerika intensief
wordt bedreven. Dit interesseert me namelijk zeer. Het gaat
bijvoorbeeld terug naar mijn kennismaking met Nixons psychiater Arnold Hutschnecker en diens pleidooien dat wereldleiders, ook voor het Witte Huis, van tevoren dienen te worden onderzocht op hun mentale welzijn. Bruce Mazlish van
MIT schreef al in 1972 In search of Nixon, een boeiende analyse
waarover ik hem indertijd heb geïnterviewd. Momenteel
wordt psychohistorie al op 200 Amerikaanse colleges onderwezen. Newsweek citeert Lloyd de Mause als redacteur van het
blad Journal of Psychohistory.
Om 17.00 uur slaagde ik erin, na enig gelazer bij de ingang van
1035 Fifth Avenue, om Dr. Abrahamsen te ontmoeten. Wat
me vooral interesseerde was hoe deze psychoanalyticus tegen
Jimmy Carter aankeek. „De president heeft de neiging de wereld met rozerode oogjes te bezien. Hij is veel te optimistisch
over tal van zaken. Dit betekent dat zijn eigen opvattingen de
werkelijke, concrete situatie volkomen overschaduwen. Bij
Carter bestaat een te grote discrepantie tussen zijn eigen denkwereld en de realiteit. Hij overdrijft schromelijk en vooral
overschat hij zijn eigen gevoelens bij zeer belangrijke zaken.
Bovendien is Carter, net als Nixon, iemand die het graag bij
het rechte eind wil hebben. Hij duldt weinig tegenspraak. Hij
probeert met iedereen goede vrienden te zijn. Op de keper beschouwd, liep zijn carrière als gouverneur van Georgia niet
over rozen. Ik heb steeds gezegd dat we met Carter moeilijke
tijden tegemoet zouden gaan en helaas is dit uitgekomen,” aldus Dr. Abrahamsen.
„Toch scheen Carter na Nixon een aanzienlijke verbetering,”
zei ik.
„Ja en nee. Ook Carter gelooft veel te veel in zijn eigen gesternte. Ook Carter heeft problemen met zijn adviseurs. Hij zat
nauwelijks in het Witte Huis of we kregen de zogenaamde
Bert Lance-affaire. Carter wist dat Lance, die een persoonlijke
vriend was, onbehoorlijk had gehandeld en toch maakte hij
hem directeur van de begroting. Carter had de grootste moeite
hem te laten gaan, zoals het Nixon zwaar viel de heren Haldeman en Ehrlichman te laten vallen. In andere opzichten zijn ze
absoluut niet met elkaar te vergelijken. Carter is zonder twijfel
veel intelligenter dan Nixon. De vraag is of hij de nobele doelstellingen ook uit kan voeren. Het lijkt er niet op.”
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„President Carter zegt zelf wel 25 maal per dag tot de Heer te
bidden. Hij lijkt godsdienstig zwaarder belast dan Nixon,” legde ik voor.
„Dat bidden van hem wijst op een onrustbarende instabiliteit.
Hierbij is bovendien zijn totale onervarenheid in de internationale diplomatie gekomen, waar velen zich steeds meer zorgen
over maken.” 42
Op Fifth Avenue reed een jongen op een fiets met een soort
gasmasker op tegen de uitlaatgassen. Zonder twijfel een pionier.
2 september 1977

In Hawaï is gestemd over een veroordeling van de psychiatrie
in de USSR. Met 90 tegen 88 stemmen werd een resolutie van
de British Royal College of Psychiatrists aangenomen, waarbij
de sovjets werden veroordeeld voor „the systematic abuse of
psychiatry for political purposes”. Er waren vierduizend afgevaardigden uit 63 landen aanwezig.
Telefoneerde opnieuw met de heer Keuch van het Department
of Justice en vertelde dat ik wilde proberen mijn getuige op
film vast te leggen. „So, you are not going to give us the information?” vroeg hij.
„Ach, mijnheer Keuch,” zei ik „mij is inmiddels gebleken dat
Carter weet waar ik hem voor wil spreken.”
„Oh, that I don’t know.”
„Well, as a journalist, I will bring my witness to the public and
then we will see what the media will write. If I succeed getting
his statement on film, I will inform you first,” verzekerde ik
hem. Intussen scheen Gene Kennedy, die de Eric Severeid Show
runt voor televisie, eveneens naar mij op zoek te zijn.
Belde Peter uit Canada en vertelde dat ik naar Londen – en
naar Edwin van Wijk – en Amsterdam zou gaan in een poging
Dico Dimitrov op film te zetten. „Tell Edwin,” zei Peter „that
he is in voor een flinke beurt.” Ik antwoordde dat me dit niet
wijs leek. „Ik sta er op dat je hem dat zegt,” zei hij.
3 september 1977

Londen
Na vele uren verlaat te zijn door een staking en storm arriveerde ik om 14.30 uur op Heathrow voor een gesprek met Dimitri Dimitrov. Belde eerst naar Edwin van Wijk en vond Jim/
Dico al vlug in het restaurant van Terminal 3. Edwin vertelde
42 Gepubliceerd in Nieuwsnet, 22 september 1979.
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trouwens dat Dimitrov hem dagelijks belde en hem iedere dag
meer geheimen toevertrouwde. We gingen naar het Holiday
Inn. We namen een dagschotel. Het gesprek ging er soms ruw
aan toe. „You failed” riep hij me toe „because you lost your
witness, De Mohrenschildt. You should have locked him up
and have never gone to Brussels with him to meet your soviet
friend Kouznetsov. That is what George got scared about. He
felt, you wanted to deliver him to the KGB. He was indeed ready to talk. But you scared him away, so he concluded, he
would do it on his own. He first went to Washington DC and
contacted the Committee on Assassinations. He had reached
the point that he only trusted his daughter Alexandra in Florida. Then he went to Dallas to try to save all his papers, because
he was afraid his ex-wife would destroy everything. Next he
went via Miami to West Palm Beach to be with his daughter
and be safe.”
Ik luisterde in stomme verbazing. Hoe wist hij dit allemaal?
Geloof er bovendien geen moer van dat George gedacht heeft
dat, waar ik hem juist in Nederland aan geld zou kunnen helpen door zijn verhaal te dicteren, ik in strijd met die afspraken
hem blindelings aan anderen – laat staan de KGB, waar ik geen
moer mee had te maken of ooit te maken heb gehad – zou uitleveren. Hij vertegenwoordigde op dat moment een wereldprimeur, basta.
„He sought immunity,” vervolgde Dico „but he contacted the
wrong people. The document that he supposedly signed in
Palm Beach at Alexandra’s House was written by the CIA in his
handwriting. You know how easily they are able to do that.”
Hij vertelde dat de geheime enveloppe die vastgeniet zat aan de
brief en gericht was aan senator Frank Church, nog altijd dichtzat. „I protected you during your trip in the United States,”
verzekerde hij mij „because you travel quite naively and in the
open. That is perhaps your way, but this affair is very dangerous. If anyone doublecrosses me I will shoot him.”
„And then you shoot yourself?” vroeg ik.
„No, no, I will shoot him even if I have to go the rest of my life
to prison.” Hij waarschuwde me zijn naam nergens bekend te
maken. Onder geen beding was hij bereid een radio- of televisie-interview te geven. „Three years ago I could have received
250.000 dollar from the Saturday Evening Post for my story.
Three thousand people agree with me that we still have to
wait.”
Hij was erg fel en vastbesloten. „Perhaps you said already too
much in Washington. I did not receive the reports yet, because
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I have not been in one and the same place since you left for
America. But as soon as I settle down I will receive a report on
what you did in Washington.” Hij vond het jammer dat ik
geen knipsels had meegebracht. Dat ging niet want de man zou
zijn ontploft. Ik bleef aandringen op een interview. „No, no,
no.” zei hij. „Perhaps they suspect already it is me who breached Gerald Ford’s confidence.” Ik vertelde hem maar niet dat
kolonel Fletcher Prouty mij reeds had gezegd te weten wie de
bron en nieuwe ooggetuige was. „They agreed that I would
make a film, so if I make a mistake now, they will ask themselves, how could Dico do that? I cannot fold up now. I am living
like a common thief.” Hij zou opnieuw uit het Holiday Inn
vertrekken zonder te betalen. „I cannot come to Holland anymore, because the Marriott Hotel has written to the British
Ministry of Tourism. They would put me in prison until I pay.
Perhaps I cannot even pass immigration here either anymore.”
Wat ik vreemd vond, was wat hij over zijn vrouw en gezin vertelde. Hij had een dochter van zeven maanden, maar was al negen maanden niet thuis geweest door al dit gedonder. „I cannot go back. They are now after the house of my father in law.
The banks want money. All my possessions are now in this car,
my suits, everything.” Hij liet me zijn portemonnee zien met
misschien tien of twintig pond erin. Ik vond het zo zielig. Gaf
hem vijf biljetten van 20 dollar. Ik moest een gebaar maken.
Hij bedankte me, maar op een toon van: is dit alles? Hij smeekte me ergens 10.000 dollar voor hem te lenen, die hij absoluut
zou terug betalen. En terwijl de man volkomen aan het einde
van zijn latijn is, blijft hij zeggen: „I will do it my way. I will
expose my story when the time is ripe.” Hij is er absoluut van
overtuigd dat wanneer „zij” zouden ontdekken dat hij te veel
had gezegd, hij zonder pardon zou worden vermoord.
Had op Heathrow nog een korte ontmoeting met Edwin van
Wijk voor ik naar Amsterdam vloog. Ik gaf hem de boodschap
van Peter.
4 september 1977

Amsterdam
Ik ben eerst Keke gaan halen bij dr. Offereins in Bosch en
Duin. Dat was onverwachts. Hij lag op het terras van de familie
(en zat niet in een kennel) maar zag er beestachtig smerig en
verwaarloosd uit en zijn ogen zaten zowat dicht. Geleidelijk
begreep hij dat ik het was en kroop op schoot. Het zal van korte duur zijn want ik heb besloten morgen al naar New York terug te gaan en de Dimitrov-affaire door te prikken. Dico zei: „I
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came to you, because they were smearing you. I wanted to fortify you, make you strong because you deserved it.” Maar hij
was erg bang dat ik al te veel indicaties had gegeven. „It is my
baby. Be quiet now. Keep them guessing. Don’t say another
word. The insiders know, that you are again on the right track.
This is what I aimed at in the first place, namely to give you
ammunition to strengthen your position. Carter knows that
you know what you are talking about. So, therefore say nothing anymore now.”
Ik vroeg hem hoe hij het klaarspeelde om vijftien jaar lang rond
te lopen met de naam van de persoon die opdracht had gegeven JFK te vermoorden. „What do you want?” vroeg ik hem.
„Solve the crime? Fame? Money? In my opinion, those who
know but remain silent become accomplices to the murder of
the president.” Ik denk dat ik de FBI en het Department of Justice moet verwittigen dat hij gewoon heeft gedreigd degene
die hem bekend zou maken dood te zullen schieten, ongeacht
de consequenties voor hemzelf.
Ontmoette Carel Enkelaar. Om te beginnen was mijn rode
adresboekje op het toilet ten huize van Ben van Meerendonk
teruggevonden. Ja, ja. Ik denk niet dat ze Dico’s telefoonnummers hebben kunnen opduiken via mijn verborgen notities.
Zeker niet onder Dimitrov.
Verder kreeg ik te horen dat GPD-correspondent Henk Kolb in
Washington DC eerst hoofdredacteur Jan van Beek had opgebeld met een verzoek om instructies: „Spaar ik Oltmans of
schrijf ik hem de grond in?” Van Beek had geantwoord: „Ik
geloof Willem en we moeten hem sparen.” Hoe kan ik zo’n
man als Kolb ooit nog een hand geven?
Carel bleef vragen over de generaal stellen en bleef proberen
meer te weten te komen. Hij wilde voor de NOS de affaire het
eerst hebben. Maar ik toonde hem aan dat ik niet anders te
werk kon gaan dan Donaldson in New York op televisie te
brengen. Daarbij is het verrassingselement onmisbaar. Mijn
kracht ligt in het feit dat niemand de kennis heeft die ik heb,
anders hadden ze het al lang gejat. Zelfs mijn adresboekje zogenaamd wegmaken hielp ze niet. Guus Jansen van Strengholt
had al tegen Enkelaar gezegd: „Als jij zegt dat het nieuwe verhaal van Oltmans waar is, dan leg ik 100.000 dollar op tafel.”
Carel maakte polaroidfoto’s. Verder vond Enkelaar het een
blunder dat ik het verzuim van Buitenlandse Zaken om Brezhnev geluk te wensen in De Typhoon had geplaatst. „Jij krijgt
toch nooit gelijk,” onderstreepte hij „en Luns zit hoog en
droog in Brussel.” Ik antwoordde: „Maar je moet niet vragen
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hoe mijnheer Luns in de geschiedenisboekjes komt te staan.”
Ik belde kolonel Fletcher Prouty in Washington vanuit het huis
van Enkelaar. Hij bevestigde opnieuw dat er ongetwijfeld mensen in Amerika waren, die wisten wie mijn nieuwe getuige was.
Het leek hem inderdaad nuttig, als ik de zaak er nu door zou
drukken. „But he threatened to shoot me,” zei ik. Hij antwoordde: „Is he in a position to do so?” Carel voegde er nog
een verkapt dreigementje aan toe. „Klaas Jan Hindriks weet
morgenavond wie je nieuwe getuige is.” Ze werken er blijkbaar zelf ook aan. Dan kan mijn adresboekje toch handzaam
zijn geweest.
Enkelaar belde Croiset en begon te vragen hoe het met mijn
veiligheid in de zaak was gesteld. Hij antwoordde: „Het wordt
nu wel spannend, maar Willem wordt niet neergelegd” (letterlijk). Gerard vroeg waarom ik de film niet aan de NOS wilde
geven. „Dat kan gewoon niet, want ik ga op ABC-televisie die
primeur brengen en daarna kan de NOS als eerste dat verhaal
krijgen.”
„Oh, dat wist ik niet,” zei Croiset, die als gewoonlijk krakkemikkig was ingelicht door Carel. Croiset vroeg ook: „Kan je
niet direct na je TV-optreden in New York naar Moskou
gaan?” Dat leek hem blijkbaar beter voor mijn veiligheid. Maar
hij was zeer positief tenaanzien van mijn plannen. „Als journalist moet je handelen,” zei hij. „Je moet doorgaan, zeker nu.”
Ik bracht Keke terug in de kennel, net nu hij weer zo aanhankelijk was geworden. Zij beloofden daar meteen zijn ogen na
te zullen kijken.
Thuisgekomen bleef de telefoon gaan. Dico belde uit Londen
en vroeg of ik niet minimaal 5.000 dollar kon meebrengen.
Zijn vrouw was bezig de benen te nemen. Ik antwoordde:
„Voor wat zou ik je geld geven? Je wilt niet eens geïnterviewd
worden.” Hij noemde dat, nu ik om een gesprek vroeg terwijl
ik wist dat hij bankroet was, blackmail. Ik had ook Douglas
Cater, van de The Observer ingelicht. Dat wist Dico. „Kan je
hem geen 100.000 pond voorschot vragen voor het verhaal dat
er straks aankomt?”
Dico werd bovendien razend, toen ik zei met Robert Keuch,
medewerker van Attorney General Griffin Bell te hebben gesproken. „Who says so? Do you have proof he is representing
Bell or Carter?” Eerlijk gezegd was dit zelfs niet in mij opgekomen dat ik ook op dat punt belazerd zou kunnen worden, maar
inderdaad, het enige wat ik wist was dat het gesprek in het ministerie van Justitie plaatsvond.
Ik belde mijn broer Theo in Zwitserland, die net terug was uit
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5 september 1977

Londen
Gerard Croiset vermoedde dat de groep rond Gerald Ford en
Frank Church wilde wachten met openbaringen in de JFK-affaire tot meer mensen die hierbij betrokken waren overleden
zouden zijn.
Thomas Mann spreekt over de illusie dat je helemaal van jezelf
bent. Hij schreef 172 pagina’s over zijn hond Bauschan.45 Omdat hij het schrijft, is het literatuur.
Eerst ontmoette ik Edwin in het Mayfair Hotel. We spraken
over Peter en hem. Hij vertelde dat Peter een aanbieding had
gekregen „and I decided for him that this offer was not right, so
I simply said, I could not reach him.” Toen ik liet merken hierdoor geschokt te zijn wijzigde hij het verhaal aldus. Het was
43 Zie bijlage 6.
44 Zie bijlage 7.
45 Thomas Mann, Baas en hond, Arbeiderspers, Amsterdam, 1974.
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Liechtenstein. Hij zei mijn ansichtkaarten zorgvuldig te bewaren, zodat wanneer mij iets zou overkomen hij in ieder geval
zou weten waar hij moest gaan zoeken. Hij vond dit kennelijk
erg geestig en herhaalde het tweemaal.
Er lag een uitnodiging van de ambassadeur van Joegoslavië, Tarik Ajanovic.
Walt Rostov schreef, een gesprek met mevrouw Lyndon
Johnson niet voor elkaar te kunnen krijgen. Een lange, aardige
brief van Emile Fallaux. En een briefje van David Hartman van
43
ABC-televisie over ons gesprek vanuit Washington.
Indonesië weigert mij voor de zoveelste maal een visum.44 Ik
ben er zeker van dat dit vanuit Den Haag wordt bewerkstelligd, maar hoe toon ik dit aan?
Laat nog belden Enkelaar en Klaas Jan. Ze zeiden een ethisch
en journalistiek probleem te hebben. „Wanneer ik David Hartman inlichtte over een televisie-uitzending, waarom dan niet
de NOS?”
„Okay, ga dan maar mee naar David Hartman, dan krijgen jullie tegelijk inzage in wat ik heb. Maar het verrassingselement
moet in New York liggen bij een der dichtst bekeken ochtendprogramma’s daar en niet in Hilversum.” Wat ik werkelijk
dacht was hoe ze me dit eigenlijk durfden te vragen na wat ik
door de jaren heen al met de NOS had meegemaakt.
Edwin van Wijk vertelde dat Dico Dimitrov in het begin drie
minuten aan de telefoon hing en nu soms een uur. Ik zie hem
morgen in Londen.

■

MEM23revisie

1977 – 1978

■

MEM23revisie

04-07-2008

12:03

Pagina 68

een aanbod voor een pornofilm geweest. Zij hadden samen
eerder besloten zoiets nooit te doen. Ik kan het niet anders zien
dan a bit slippery. Hij liet foto’s van hun reis naar Griekenland
zien en hield een aantal achter „the rest are mine: I don’t want
anyone to see them.” Althans hij zei iets in die zin. Ik kan me
bij die jongen niet aan de indruk onttrekken dat hij niet helemaal eerlijk is. Ik prefereer Frederick Ress op dat kardinale
punt.
Later kwam Douglas Cater van The Observer naar het hotel. We
vonden een rustige hoek om te praten en wat te eten. Ik gaf
hem artikelen van de laatste dagen zoals ze in Amerika waren
verschenen en een Associated Press-report. Hij was zeer verbaasd over alles wat ik hem vertelde. Over Dico zei hij: „That
man sounds crazy.” Ik vertelde dat Dimitrov tegen Edwin had
gezegd dat indien ik hem in New York in de publiciteit zou
brengen, hij zelf een persconferentie zou geven „om mij in een
kwaad daglicht te zetten”. Edwin voegde eraan toe: „Dat was
meer een dreigement, dat doet hij niet.” Douglas Cater waarschuwde me voorzichtig te zijn om er niet van beschuldigd te
worden de publiciteit te zoeken. „Why don’t you write the
entire affair?” vroeg hij. Ik verzekerde hem juist de publiciteit
al die tijd gemeden te hebben maar dat ik hem nu via het openbaar maken van zijn verhaal wilde dwingen de zaak open te
gooien. Ik zei maar niet dat het een beproefde tactiek van me
was om op een gegeven moment wat ik wist naar buiten te
brengen, mede met het oog op mijn eigen veiligheid.
Geleidelijk maakte ik duidelijk dat ik contact met hem had opgenomen om te onderzoeken of hij bereid was met Jim Adams
alias Donald Donaldson alias Dimitri Dimitrov een gesprek te
hebben. Hij antwoordde: „My position is a delicate one. I am
the publisher of The Observer. I would have to put you in touch
with the editor. I myself would not want to have anything to
do with this man.” Ik vond dit erg vreemd en begreep er niets
van. In ieder geval vroeg ik Edwin aan Dico te vertellen, wanneer hij weer zou opbellen, dat The Observer niets met hem te
maken wilde hebben en ook niet wilde meefinancieren als er
een film zou komen.
Had nog net tijd om Ellen van der Ploeg van Bruna te bellen
met de vraag of zij Mark van Heuven van de Amerikaanse ambassade in Den Haag wilde vragen de heer Robert Keuch in
Washington te verwittigen dat ik hem dinsdag zou bezoeken.
Ik las dat Joseph Luns, de zetbaas van het Pentagon in Brussel,
zich had uitgesproken voor neutronenbommen. Hoe kan het
ook anders? De vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Za68
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6 september 1977

New York
Bracht de nacht door in de sauna. Ik nam deel aan verschillende ragpartijen, waarbij twee negers van alle betrokkenen de
kroon spanden. Ik ben in staat in an animal te veranderen, wanneer ik eenmaal goed bezig ben, maar dan moet ik wel wat lekkers in mijn fikken krijgen.
Ben van Meerendonk vertelde dat via Enkelaar een boodschap
van Croiset was doorgegeven dat Edwin van Wijk, gezien zijn
telefonades met Dico, beter een paar dagen elders – niet in zijn
eigen flat – kon gaan wonen. Ik was ongerust en belde hem
meteen collect op uit een telefooncel (hij weet dat hij tot de laatste cent terug krijgt). Hij zou misschien naar zijn oom en tante
buiten Londen gaan. Het kwam slecht uit, want hij wilde alles
in orde maken voor Peters thuiskomst.
E.F. Schumacher van het boek Small is beautiful is overleden.
Hij werd maar 66 jaar.
The New York Times meldt dat de meeste landen in Europa een
miljoen (of meer) werklozen hebben van wie 35 procent in de
groep tot 25 jaar. Hoe moet dat verder? Van de 1,18 miljoen
werklozen in Frankrijk is 35 procent jonger dan 25 jaar. Van de
1,6 miljoen werklozen in Engeland is een half miljoen nog
geen 25. In Italië zijn 400.000 jongeren zonder werk. Deze situatie moet een rampzalig effect op jongeren hebben.
Ik was opnieuw bij het Select Committee on Assassinations,
waar ik met Ken Klein, die uiterst gereserveerd deed, en een
zekere Mr. Cornwell een ontmoeting had. Nog twee assistenten zaten er voor spek en bonen bij, hun namen heb ik niet genoteerd. Cornwell vond dat ik weinig vertelde. Ze zeiden
overeengekomen te zijn geen woord meer tegen de media te
46 de Volkskrant, 5 september 1977.
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ken komt eveneens bijeen voor deze kwestie. H.J. Neuman
van het Instituut voor Vredesvraagstukken zal worden gehoord. Hij schreef een stuk dat het een zinloos wapen was. Dat
is tenminste iets.46
Die afschuwelijke Adam Malik schijnt eindelijk als minister van
Buitenlandse Zaken af te treden en voorzitter te worden van
het zogenaamde Indonesische parlement.
Laat in de middag vloog ik van Heathrow naar New York. Ik
stond te tollen op mijn benen van moeheid. De jumbo van Pan
American was tot de laatste plaats bezet. Ik kon wel gillen, zo
verlangde ik ernaar alleen te zijn.
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zeggen. Er werden vragen gesteld als: „You have said that
Theodore Sorensen was involved in some way.” Het scheelde
een haar of ik was woedend geworden. Je merkt trouwens, hoe
hun vooroordelen en uitgangspunten hen parten spelen. „You
tell us almost nothing,” werd zurig gezegd. Dit onderstreept
trouwens dat ze niet werkelijk opvangen wat ik te berde breng
aan informatie. Wanneer „de generaal” mij had verteld wie de
moord op JFK had bevolen, dan had hij een val voor me gezet.
Ik zei hier niet op in te kunnen gaan vanwege mijn eigen veiligheid (en Dico’s bedreiging te zullen schieten).
„Did the general tell you to say nothing?”
„No.”
„Waarom verbaast u zich er dan over dat de pers niet met u samenwerkt als u in feite shit on the press?”
„Do you consider that this Committee is in competition with
yourself?” vroeg Cornwell. Ik lachte en zei: „One cannot
compete in a Volkswagen with a Rolls Royce.”
Ik refereerde opnieuw aan de brieven van Robert Tanenbaum
van 10 juni en 8 juli 1977 dat het Comité geïnteresseerd bleef
in aanvullende informatie; dat ik er tenslotte zat naar aanleiding
van hun eigen suggestie. Ze leken upset dat ik die brief had.47 Ik
spaarde ze overigens niet en zei dat ik al in februari bij een andere ontmoeting tegen mezelf had gezegd: als dit de mensen
zijn die de JFK-moord moeten oplossen. Amerikanen zijn zelf
ruw. Ik heb al jaren geleden geleerd ruw terug te zijn. Deze
groep bevestigde overigens die indruk te meer.
Ik haastte me terug naar La Guardia waar Peter om 21.45 uur,
anderhalf uur te laat, uit Montreal arriveerde in het geruite
rode shirt dat we in Scottsdale kochten. We gingen naar het St.
Regis Hotel waar mijn oude vriend Alex van Maarseveen nog
altijd aan de balie werkt. Hij had een roos in onze kamer laten
zetten. We gingen nog laat naar the Village en vielen midden in
de nacht in slaap.
7 september 1977

Ik werd om 06.40 uur vanmorgen met een limousine van ABCtelevisie afgehaald. Woody Fraser wachtte me op. Om 06.30
uur was de vice president for ABC News onverwachts binnengewandeld, iets wat nooit gebeurde, zei hij en had een veto over
mijn verschijnen in het programma uitgesproken. Hartman en
Allen waren razend en vochten de beslissing aan. Hij vertelde
eveneens dat Roger Mudd van ABC Washington, die zich zeer
47 Zie bijlage 8.
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ongepast tegenover mij had gedragen, uit het programma van
Hartman Good Morning America was geschrapt. „He was attacking you,” aldus Woody „while you were right.” Woody onderstreepte dat in de twee jaar dat hij bij de Hartman-show
werkte het nog nooit eerder was gebeurd dat een show vlak
voor opname en uitzending van hogerhand werd verboden.
Om 10.40 uur ontmoette ik Bill Lord, Bob Reynolds, Nat
Namkoff en Woody Fraser en gaf een uur lang nieuwe achtergronden en informatie over mijn „generaal”. Eigenlijk versprak ik me door de naam van senator Frank Church in het geding te brengen. Dit leidde vrijwel meteen tot een
onderbreking, omdat Lord en Fraser onder vier ogen wilden
spreken. De grote vraag leek te zijn of het gesprek van tevoren
opgenomen diende te worden of niet.
Ben van Meerendonk belde om te vragen of mijn generaal
misschien Maxwell Taylor was. „Absolutely not,” zei ik.
Toen de heren van het beraad terugkeerden, fluisterde Woody
me toe: „I think you made it.” Morgen zou het gesprek om
06.00 uur van tevoren worden opgenomen om zeker te zijn
dat er geen slip ups zouden komen. Ze zouden ook Robert
Clark naar New York laten komen. Hij was de „assassination
expert” van ABC omdat hij bij de moord in Dallas als verslaggever aanwezig was geweest. Lord was intussen aanzienlijk vriendelijker geworden. Hij vroeg me, waarom mijn toestel uit
New York gisteren te laat was gearriveerd. „Vanwege weersomstandigheden,” zei ik.
„I cannot catch you on a lie,” zei Lord toen.
Haastte me terug naar het St. Regis waar Peter brieven schreef
aan zijn moeder in Tilburg en aan zijn studievriend Theo
Cammann.
Ik belde kolonel Fletcher Prouty over het gevecht dat ik bij
ABC had gevoerd. „I am very proud of you. It has got to be
done.” Hij waarschuwde trouwens eerder ABC niet te veel te
vertrouwen. Hij zei nu: „Die Clark is misschien een gespecialiseerd en getraind persoon, wees op je hoede.” Hij waarschuwde eveneens dat ik telefoontjes zou kunnen krijgen van mensen
die zich uitgaven voor verslaggevers van persbureaus terwijl zij
in werkelijkheid voor inlichtingendiensten werkten. Hij adviseerde tevens met Dick Sprague contact te blijven houden „because he is one of the few investigators who is not infiltrated.”
Het was heerlijk met Peter te zijn. We zijn weer heel dicht bij
elkaar. Hij had een knipsel uit Minneapolis meegebracht.48 Ik
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heb kennelijk nationwide publicity gehad, waar ik eigenlijk weinig of niets over weet. Ontving een folder van ABC over mijn
optreden van morgen.49
8 september 1977

Life is a many splendorous thing. Was in alle vroegte in de ABCstudio. Bob Clark, volgens Barbara Applegate een „low key”
journalist, vroeg aan Sandy Hill of hij een exemplaar van het
Warren Report voor zich op het tafeltje mocht leggen, zichtbaar voor het televisiepubliek. Wat een lol, that bunch of lies! In
de zogenaamde make-up room raakte ik in gesprek met oudburgemeester John Lindsay, die tussen neus en lippen zei dat de
Daily News tegenwoordig betrouwbaarder was dan The New
York Times, wat ik gevaarlijke onzin vond. Lindsay runt tegenwoordig een Law Office in Rockefeller Center. Hij treedt bovendien als co-host voor David Hartman op in Good Morning
America van ABC. Overigens vroeg ik niets aan mijn smoel te
doen.
Eindelijk toonde ik dan een kopie van de brief van Dico aan
senator Frank Church.50 „Rambling,” zei Clark terecht. Ze namen twee gedeelten eruit om later in beeld te tonen. Ook de
brief van 8 juli 1977 van Tanenbaum,waarin ik werd verzocht
opnieuw voor het Committee on Assassinations te verschijnen,
zal in beeld komen. Ik gaf ze een foto van Dico, die ook aan
het publiek zal worden getoond evenals een foto van George
de Mohrenschildt, met welke affaire mijn optreden zal beginnen. Ik vond trouwens dat het buitengewoon goed in elkaar
werd gezet. Bill Lord kwam nog even zeggen dat hij niet zou
aarzelen ieder verkeerd woord eruit te laten knippen. Overigens ging Woody er mee akkoord dat de NOS de eerste buitenlandse rechten zou kunnen krijgen. Er werden twee sections opgenomen, een van zeven en vervolgens een van vijf minuten.
Ik haastte me terug naar het St. Regis Hotel. Peter en ik bekeken het programma samen in bed, na eerst koffie te hebben laten komen. Ik vond het heerlijk juist nu met hem samen te
zijn.
Reacties stroomden binnen. Kolonel Prouty herhaalde: „I am
proud of you.” Ook Barbara Applegate en Bill Bast in Hollywood, serieuze critici, waren tevreden. Jammer dat ik Wicher
de Marees van Swinderen niet meer heb gewaarschuwd. Zelfs
collega Ben van Meerendonk liet een boodschap achter die
complimenteus kon worden genoemd: „Broadcast was fantas49 Zie bijlage 10.
50 Zie bijlage 11.
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10 september 1977

New York - Amsterdam
Peter is van JFK naar Londen gevlogen. „Wij zijn een uniek
paar,” zei hij. Ik was zeer emotioneel, zoals vroeger bij mam.
Hij verheugde zich zeer op Edwin en zei ernaar te verlangen
73
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tic.” Later belde hij nog op: „We zijn allemaal very pleased met
je performance en denken dat dit Peters invloed is.”
Er kwamen nog meer telefoontjes binnen, ook van media. De
New York Post belde om te zeggen dat men Dimitrov had nagetrokken tot 1969, toen Cecile de Mille hem meebracht naar
een huwelijk. Hij leende toen geld dat hij nooit had terugbetaald. Bob Clark had een assistent van senator Church opgebeld, die zich geen brief van Dico kon herinneren. Theodore
Sorensen liet een verklaring uitgaan dat hij van niets wist. „Vaste prik,” aldus kolonel Prouty. „Marshall Burke, de Yale professor die over de Kennedy-familiebelangen waakt, houdt iedereen in de hand om vooral ontkenningen te laten uitgaan. Ze
zijn gewoon bevreesd dat anders kinderen van de Kennedy’s
iets zal overkomen.”
Gerard Croiset had tegen Carel Enkelaar gezegd: „Willem
moet nu wachten. Maar die generaal moet snel praten, anders
wordt hij ook neergelegd.” Mijn strategie was erop gericht
Dico eindelijk zijn verhaal te laten vertellen. Carel wist niet
wat er nu verder moest gebeuren. Op een afscheidsreceptie van
Louis Frequin was hij met Cees Meijer, hoofdredacteur van De
Typhoon, tot de conclusie gekomen dat zij de enige twee topjournalisten waren die achter me stonden. Zij hadden bovendien collega’s verzekerd dat ik op het juiste spoor zat.
Intussen schijnt het Pentagon te hebben bevestigd dat Franklin
Delano Roosevelt inderdaad een decreet ondertekende waarbij
de naam van de Bulgaar Dimitri Dimitrov werd veranderd in
Donald Donaldson. Kolonel Prouty had tegenover Bob Clark
bevestigd in 1944 voor de CIA bezig te zijn geweest om Bulgaren via Turkije naar de VS over te brengen. Prouty had mij verdedigd. Ik gaf vier telefoonnummers van Dico aan het Select
Committee on Assassinations. Werd opgebeld door een freelance researcher van ABC, Stephen North, die met Renaldo Riviera een programma over Lee Harvey Oswald had samengesteld.
Edward Kennedy liet een verklaring uitgaan dat er niets nieuws
onder de zon was. „All there is to know about the assassination
is known.” Waarom werken de Kennedy’s in werkelijkheid
niet mee?

■

MEM23revisie

1977 – 1978

■

MEM23revisie

04-07-2008

12:03

Pagina 74

bij hem in bed te kruipen. Hij had een nare droom gehad en
had in rood het woord blood gezien. Ik probeerde hem gerust
te stellen dat hij en Edwin niet in gevaar waren vanwege Dico’s
aanwezigheid in Engeland of Ierland. I love him dearly, ik weet
dat het wederzijds is en een diepe betekenis heeft.
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10 september 1977

Amerbos
Keke slaapt weer in zijn stoel. Het beest was zo intens blij toen
ik hem deze keer uit de kennel haalde. „Hij wil niet dood,” zei
dr. Offereins. „We hebben hem van de week helemaal nagekeken. Hij zou je nog liefst een vinger afbijten.”
Ik belde Edwin van Wijk in Londen, die in paniek was want
Peter was nog altijd niet gearriveerd. Na over-en-weer getelefoneer, bleek aan boord van zijn PANAM-toestel een bommelding te zijn geweest waardoor in allerijl een tussenlanding in
Shannon was ingelast. Wat zal hij een angst hebben gehad. Hij
is toch al nooit gecharmeerd van vliegen. Edwin had intussen
weer een vreemd verhaal dat de mooiste jongen in de hele wereld – behalve Peter natuurlijk – een hengeltje naar hem had
uitgegooid. Het spijt me, maar ik blijf achterdochtig over dit
soort uitgekookte verhalen.
Later sprak ik zelf met Peter. In het toestel, tijdens de aanloop
tot een noodlanding, was hij kalm gebleven maar de reactie
was pas gekomen toen ze eenmaal aan de grond waren.
Vreemd, Peters moeder weet helemaal niets over de angsten
die haar kind heeft doorstaan. Trouwens, Edwin zei toen ik
hen in Londen belde dat hij al drie telefoontjes voor Peter had
afgewimpeld, maar mij zou hij doorverbinden.
Ik heb weer een druiper opgelopen in de VS. Die verdomde
Yanks hebben allemaal wat. Dr. C.C. Delprat heeft geen dienst.
Bennie Becht van Thermos wist een arts die mij zou kunnen
controleren. Ik ben nog niet helemaal zeker dat het werkelijk
gonorroe is.
Heerlijk weer in mijn eigen bed met muziek van Debussy.
11 september 1977

Er lag een aardige, wat schots en scheef geschreven brief van
oud-Nijenrode-kameraad Gert Meijers om mij te bedanken
dat ik mijn Rusland-boekje voor hem op tape heb gezet nu hij
blind is geworden. Hij wil erover praten. Oud-ambassadeur
Djawoto schrijft uit Peking mijn JFK-boekje te hebben ontvangen. Zijn vrouw begon het te lezen. Ronald Gase is nu in To75
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kio. Hij zond een briefje uit Singapore, waar mijn persconferentie vergezeld van foto in de krant stond. Aurelio Peccei
zond een telex dat de Club van Rome 29 september in Stockholm in Saltjobaden bijeenkomt.
David Jones, national news editor van The New York Times, reageerde eindelijk op mijn klacht over het absurde geklets van
zijn medewerker Wendell Rawls. Ik had hem in New York
dan ook nog eens achter zijn broek gezeten. De Times had niet
„willfully or intentionally” mij als persoon of als journalist in
een onjuist licht willen zetten. „The story was objectively written and based on credible sources.” Dat was niet waar. Peter
d’Hamecourt was erop uit mij te naaien, terwijl ik die idioot
niet ken. Jones zei dat wanneer zich weer eens een gelegenheid
zou voordoen om mijn kant van de zaak te belichten, men
deze bij de Times te baat zou nemen.51
De NOS vergadert wat er verder met Donald Donaldson moet
gebeuren. Gerard Croiset werd ingeschakeld om mij te laten
weten: „Laat Klaas Jan Hindriks dat gesprek met die man nu
maken, want jij hebt het toch allemaal al gedaan?” Ik zei dit typisch Enkelaar en de NOS te vinden om met andermans veren
te gaan pronken. „Nou, jij er dan ook bij en met z’n drieën in
beeld,” opperde Croiset.
„Waarom in Godsnaam? Ze doen of ik de schurft heb. Ik ben
toch degene die het allemaal heeft opgesnord en het werk heeft
gedaan?” Dat is het „vraagstuk” dat ze in Hilversum aan het
uitkienen zijn, hoe ze zonder mij met de Dico-affaire verder
zouden kunnen komen. Croiset: „Jij hebt gedaan wat je kon.
Jij bent klaar. Want als je gelijk krijgt, gaat de eer naar jou.” Zo
werkt dit in Hilversum beslist niet.
Ik heb Peters moeder geschreven over de reis van Peter, maar
allereerst gezegd dat het prima met hem gaat en dat hij terug is
bij Edwin in Londen.
Pak Tissa Wijeyeratne schrijft uit Sri Lanka dat hij na een row
met prime minister mevrouw Bandaranaike is afgetreden als minister van Buitenlandse Zaken. „I have not seen her since. I
think a new radical left will emerge after two years.” Hij vervolgt: „You are my friend, so if you want to interview her I will
help you do it though you must not mention my name.” Hij gaf
aan hoe ik haar rechtstreeks kon schrijven, wat ik zal doen.
12 september 1977

Klaas Jan belde op dat, tot ergernis van Carel Enkelaar en hemzelf, het NOS Journaal mijn optreden in New York op ABC-tele51 Brief d.d. 4 augustus 1977.
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visie straal had genegeerd en niets inzake de Dico Dimitrov-affaire had uitgezonden. Wat ze natuurlijk wel in het Journaal
hadden uitgezonden, was het feit dat Jimmy Carter me niet had
willen ontvangen. Ook de broer van mevrouw Hornkamp,
mijn interieurverzorgster, had hieraan gerefereerd. Het is het
oude liedje van de collega’s, alleen iets laten zien wat mislukt
is. Zo ging het immers ook in april met de George de Mohrenschildt-ontwikkelingen?
Het lijstje met lezingen voor het komende seizoen is uit New
York gekomen. Dat is dan het twintigste jaar dat ik dit métier
tegen de klippen op heb volgehouden.
Was in het Academisch Ziekenhuis om mijn pik te laten controleren en inderdaad het was weer zover. Kreeg twee prikken
en moet me vijf dagen kalm houden.
Was om 16.00 uur bij ambassadeur Romanov in Den Haag.
Hij vertelde dat hij, een week na mijn artikeltje in De Typhoon
en de brief aan koningin Juliana in verband met de gemankeerde felicitaties aan Brezhnev, op het ministerie was geroepen.
Men bood verontschuldigingen aan. Huydecoper had de
schuld van alles gekregen, aldus de ambassadeur. De nieuwe
ambassadeur Casper Reinink had belet aangevraagd indien hij
tijd had en Romanov had hem voor de lunch uitgenodigd. Hij
had een uitnodiging voor een party bij André Spoor aangenomen maar was niet gekomen. Hij was het glad vergeten door
het bezoek van de Deputy Foreign Minister uit Moskou. Maar hij
schreef Spoor om sorry te zeggen.
Zijn dochter Marina had op de ambassade gelogeerd. Het had
echter iedere dag geregend. Daarom had hij minister van Binnenlandse Zaken professor De Gaay Fortman gevraagd: „You
are in charge of Home Affairs, why don’t you regulate the
weather?”
„U bent aan het verkeerde adres,” had de minister geantwoord. „You have to ask Foreign Affairs since weather has to
do with skies and space.” Hij had Max van der Stoel dezelfde
vraag gesteld. Hij antwoordde: „Sorry, you better check this in
Brussels.” Romanov zei niet te begrijpen waarom Van der
Stoel opeens all smiles tegen hem was. Hij gaf me een stencil
over het feest in Moskou, omdat de Sovjet-Unie nu 60 jaar bestond en dat er een nieuwe Grondwet was geschreven. Ik zei
daar nog niets over gelezen te hebben. „That is because you
have a free press in this country,” aldus de ambassadeur.
Het Parool meldde trouwens dat Rolling Stone Magazine heeft
meegedeeld dat meer dan 400, soms zeer vooraanstaande,
Amerikaanse journalisten de afgelopen 25 jaar hebben samen-
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gewerkt met de CIA. Carl Bernstein – van het Watergateschandaal – heeft dit relaas geschreven. Zelfs C.L. Sulzberger is
erbij. Het verwondert me eigenlijk helemaal niets. Hier in het
Madurodamse gebeurt natuurlijk exact hetzelfde.
Een onzinboek van Michael Eddowes krijgt een levensgrote
advertentie in Time 52 maar mijn JFK-boekje raak je aan de straatstenen niet kwijt. Eddowes is zelfs wellicht een door de CIA gesouffleerde „advocaat”.
Ik heb nog laat met Peter in Londen getelefoneerd. Hij was kapot van een fashion model job. Ook morgen moet hij er weer aan
geloven. Het speelt zich bovendien op televisie af.

52 Time, 12 september 1977. Zie bijlage 12.
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Moskou

13 september 1977

Hotel Rossia
Keke is weer in de gevangenis. Ik denk dat hij die plek van de
kennel ruikt, want hij bleef vlak bij mijn voet op het erf van
Offereins, alsof hij weer met mij weg wilde.
Het duurde op Schiphol weer geruime tijd voor ik door de
douane was. Persattaché Prokchorov belde vanmorgen nog om
te vertellen dat Volodja Molchanov van APN me had proberen
te bereiken en dat verschillende interviews niet doorgingen. Of
ik de reis wilde uitstellen. Ik ging er niet op in. Ze leren het
nooit in Moskou. Prokchorov wachtte me op bij de slurf van
KL 301 en deelde me mee dat de uitnodiging van APN nu toch
ook het vliegbiljet betrof. Prima. Ik moest Volodja vragen om
een vertaling van een speech van Andropov. Hij wilde verder
weten hoe het kwam dat de pers zich hier altijd op dissidenten
stortte. Ik zei dat dit met puur antisovjetisme had te maken plus
de Joodse invloeden, ook in de mediawereld, die sterk meespeelden. Intussen cirkelden twee mannetjes van de BVD om
ons heen.
„Ach,” zei Romanov gisteren, „de neutronenbom is niets
nieuws. Dat was vijftien jaar geleden al bekend, zowel in Amerika als bij ons. Het is veel kabaal om niets. We hebben andere
wapens die duizendmaal krachtiger en belangrijker zijn.” Het
was hem opgevallen dat prinses Beatrix met Claus naar het
NAVO-hoofdkwartier was geweest om te worden ontvangen
door „that bloody Luns”. Hij meende dat dit bezoek onnodig
was geweest. Hij zou er Claus mee pesten als hij hem weer eens
tegen zou komen en zeggen: nu weet u tenminste alles van de
oorlog.
Ik las een indrukwekkend uittreksel uit het dagboek van Joseph
Goebbels in Der Stern. Hoe hebben de nazi’s toch kans gezien
hun kansen dermate te verstieren? Hitler bezette met zeven
miljoen man vrijwel heel Europa. Waarom is hij toch niet eerst
naar Engeland gegaan?
Er waren maar zes passagiers in het gedeelte van Warchau naar
Moskou. Ongelooflijk. Ze leven inderdaad nog altijd achter
„een ijzeren gordijn”.
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Zulfikar Ali Bhutto is 5 juli afgezet. Na een soort Suhartocoup, uitgevoerd door generaal Mohammed Zia ul-Haq, was
hij eerst onder huisarrest, maar nu is hij in staat van beschuldiging gesteld voor „murder by proxy”. Bhutto, eens een goede
vriend van Sukarno, is nu in zeer ernstige moeilijkheden. Van
nationale held is Bhutto gedegradeerd tot „evil genius” en „a
1977 Machiavelli”. Hij wordt van de vreselijkste dingen beschuldigd en wel zeer gedetailleerd. Ik houd mijn hart vast
voor die man, die ook bevriend is met Dewi. Ik zal haar vanuit
Moskou schrijven. Sukarno had echt geen moordpartijen op
zijn geweten. Van Bhutto ben ik minder zeker.53
de Volkskrant noemde de namen van Joseph en Stewart Alsop,
de beroemde journalistenbroers in Washington, als collaborateurs van de CIA. Henry Luce van Life en Time heeft zelfs een
soort contract met de „damned CIA” gesloten over samenwerking, evenals The New York Times, ABC- televisie – waar ik net
vandaan kom – en andere prominente mediaorganisaties. Waar
blijf je als het zover komt? Bij ons is dit op de eerste plaats De
Telegraaf die dan ook prompt het zogenaamd populairste ochtendblad is. Wanneer je dan in een reportage in Time leest dat
Jody Powell, de voorlichter van Carter, de persmuskieten heeft
vergeleken met een horde jachthonden, zoals ze achter Carters
vriend Bert Lance zijn aangegaan om hem erbij te lappen, dan
vraag je je langzamerhand af waar we aan toe zijn in de wereld.
Volodja Molchanov en Tamara Sachnazarova van APN – die elkaar overigens niet kunnen uitstaan – waren op het vliegveld
om me af te halen. Tamara zei dat het verstandig was geweest
toch maar te komen „because nobody knows what will happen
in November”. Ik omhelsde hen allebei. Het was als het weerzien van oude vrienden. Volodja had veel Hollandse journalisten moeten begeleiden in verband met de affaire-Pieter Menten. Hij is er honderd procent zeker van dat Menten schuldig
is. Hij vond Knoop van het weekblad Accent niet eerlijk, wat
we al heel lang wisten. Peter d’Hamecourt van het Algemeen
Dagblad was ook geweest. Hij vond hem terrible. Hij had bijzonder prettig gewerkt met Ed van Kan en Ard Horvers van de
TROS.
14 september 1977

Droomde dat Keke opeens de straat overstak en door een auto
werd geraakt. Op hetzelfde moment veranderde hij in een vogeltje in doodsnood. Ik vroeg me af of ik het beestje uit zijn lij53 Time, 19 september 1977.
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Kiev, hotel Dnjepro
Ik kwam hier met de nachtrein aan, samen met Tamara. Ik was
geradbraakt.
De ontmoeting met rechtsgeleerde professor M.A. Kroutogolov54 begon met een scène met Tamara omdat de organisatie
weer niet klopte. Tamara huilde. „Zij huilt elke dag,” waarschuwde Volodja. Ik was zelf aan het einde van mijn latijn. Ik
had maagkrampen omdat ik gisteren bijna niets had gegeten.
54 Publiceerde dit gesprek in Nieuwe Revu, 14 oktober 1977.
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den moest helpen en wilde een boek pakken om het ermee
dood te drukken, maar op dat moment werd ik wakker. Wat
zou Peter van deze droom zeggen? Hij heeft er altijd een verklaring voor.
Volodja haalde me vanmorgen af. We spraken eerst bij APN met
de directeur van de redactie voor West-Europa, Vadim Nedbajev. Vervolgens gingen we naar APN-commentator Spartak
Beglov. Hij had me in april op televisie gezien in Washington
DC. Ik vertelde hem het verhaal van Dimitri Dimitrov.
De neutronenbom deed hem denken aan Kaiser Wilhelm in de
Eerste Wereldoorlog, die een monster werd genoemd, omdat
hij gas gebruikte om tegenstanders te doden en gebouwen te
laten staan. Beglov vroeg me of ik bereid was een groep sovjetjournalisten iets te vertellen over hoe ik als journalist de zaken
in Amerika had aangepakt. Volodja merkte op: „Als we daarbij
Ard Korver uitnodigen schrijft hij later ‘de sovjets bewerken
Oltmans’.” Aan zoiets denk ik nooit want ik ben gewoon niet
te bewerken, door niemand, laat staan de sovjets.
Vervolgens arriveerden tien tot twaalf jonge mensen, die een
cursus Nederlands volgden. Een jongen interesseerde me. Hij
heette Victor. Ik stak een speechje tegen hem af, waarop de leraar zei: „Wat u nu tegen Victor zegt vertel ik hem al jaren.
Hoe weet u dit allemaal? U bent een duivel in mensengedaante.” Ik zei alleen maar wat ik „zag” in die jongen en wat blijkbaar klopte. We spraken anderhalf uur met elkaar. De meesten
wilden in diplomatieke dienst gaan. „Ik begrijp ze niet,” zei
Volodja. Ik ook niet, want daarom ging ik na Nijenrode uiteindelijk in de journalistiek.
Na een vlugge sandwich in het hotel sprak ik ’s middags, met
Volodja als tolk, met het hoofd van de afdeling statistiek van
het Centraal Bureau voor Statistiek, Leonid Umansky. Niet
onaardig. Ik hoorde wat nieuwe ideeën.
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Kroutogolov, die rap Frans sprak, was uiterst verbaal. Ik liet een
tape meedraaien. Hij vertelde hoe uniek de nieuwe sovjetgrondwet was, waarin de grondbeginselen van het Helsinki
Akkoord voor Europese Vrede en Veiligheid waren opgenomen. „Het zou voor mij in de USSR een rustiger gevoel zijn,”
zei hij, „wanneer Nederlanders, net als wij, de tien grondbeginselen van Helsinki in hun Grondwet vast zouden leggen.”
Ik vertelde hem dat vrijwel niemand in Nederland wist wat
Helsinki betekende en bijna niemand de tekst kende, of zelfs
maar had gelezen. „Over de onwetendheid in Nederland wil
ik me niet uitlaten. Als dit waar is zou dit heel treurig zijn,”
antwoordde hij. Ik legde uit zelfs een boek met interviews over
dit onderwerp te hebben geschreven in 197655, waar vrijwel
niemand in geïnteresseerd was.
„U bent ook in de nieuwe Grondwet afgestapt van de slogan:
dictatuur van het proletariaat?” vroeg ik hem.
„Ook dat is de uitkomst van een objectief proces dat al lang aan
de gang was in ons land. De dictatuur van het proletariaat was
noodzakelijk om de revolutie te ontketenen. Die situatie is inmiddels gewijzigd. We beogen nu niet bij het verdelen van de
macht in het land anderen uit te sluiten. Dit gebeurde allang
niet meer, maar we hebben het thans geformaliseerd. Het doel
is steeds geweest om een communistische partij in een aantal
étappes te stichten. Arbeiders zijn sowieso ook in 1977 de
overheersende klasse in ons land. Er zijn geen uitgebuite klassen meer. Alle klassen streven eenzelfde doel na. Ik behoor tot
de intellectuele klasse. Onze doelen zijn gelijk aan die van arbeiders en boeren. Waarom zouden we die term handhaven?
De realiteit is anders. Ons doel is de ontwikkeling van democratie voor alle klassen. In 1918 hebben ze immers voor het
eerst in onze geschiedenis het kiesrecht aan arbeiders gegeven?”
„Maar niet iedereen had het stemrecht in 1918,” wierp ik hem
tegen.
„Precies. Alleen zij die werkten namen deel aan het politieke
proces. De voormalige klasse die werd uitgebuit, werd volledig buitengesloten. Volgens de toenmalige wet hadden iedere
25.000 arbeiders het recht een afgevaardigde de kiezen. Dat
gold voor de industrie. De boeren kozen een afgevaardigde op
125.000 boeren. Aanvankelijk bestond geen gelijkheid tussen
fabrieksarbeiders en boeren. Pas in 1936 werd bij een nieuwe
Grondwet de gelijkheid voor iedereen geproclameerd. Ook
55 Europa, Bruna, Utrecht, 1976.
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Las het 25 pagina’s lange gesprek met Barbara Streisand in Playboy. Peter was er door gefascineerd. Bestudeer altijd de Amerikaanse methode van interviewen. Vijftig procent van dit gesprek had nooit gedrukt behoeven te worden, zoals van welke
kant haar neus het beste op foto’s toont, of de vraag of zij agressief is in seks. Pure shit. Volodja kende haar niet.
Het is prachtig weer.
Vanmorgen een ontmoeting met Vladimir Kravets, Deputy
Minister for Foreign Affairs van de Ukrainian SS Republic en
Boris Chechel, Deputy Chief of Protocol. Niets bijzonders.
Vervolgens bezochten we dr. Olga Avilova, een chirurge, hoofd
van de Chair of Pulmonology in Kiev. Volodja was niet in staat
83
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voor hen die tot de voormalige uitbuitklasse hadden behoord,
tenminste wanneer zij niet langer tegen de arbeidersklasse streden. Wat wel in 1936 werd gehandhaafd was dat vijanden van
ons systeem het stemrecht werd onthouden. In 1956 is ook
deze clausule geschrapt. Nu gaat men in 1977 nog verder. Nu
hebben we het maximum bereikt in universeel stemrecht.
Vanaf achttien jaar mag iedereen zonder restrictie stemmen.
Dat is de evolutie van onze democratie.”
Professor Kroutogolov wilde nog verder praten maar we moesten ons naar de nachttrein naar Kiev haasten.
Ik bereikte eindelijk telefonisch Peter in Londen. Dimitrov had
gebeld om te vertellen dat ik zijn plannen had verraden en dat
ik hem op televisie een geheim agent had genoemd, terwijl ikzelf een spion was want ik was naar de Sovjet-Unie vertrokken
om zijn geheimen te gaan verraden. Zijn telefoonnummers, die
ik had geopenbaard, werden constant door journalisten gedraaid. Hij voelde zich volledig verraden. Hij zou nooit meer
een woord met me wisselen. Edwin zei dat hij hem wel had
gebeld om te horen hoe hij het maakte. Mij dunkt, ik heb Dico
ruimschoots aangezegd dat ik genoeg had van zijn bezoek en
spelletjes en dat hij voor de bijl ging. Er zat niets anders op, al
was het maar om van zijn gezeik af te komen.
Bezocht de gerontoloog professor Abraham Mints. Ik vond
hem ingetogener dan drie jaar geleden. Minder uitbundig. Hij
stelde onder meer voor samen een film over oude mensen te
maken, inbegrepen een aantal 110 jaar oude mannen in Georgia. Hij gaf me zijn laatste boek, in het Russisch, en een plaat
van Glinka. Hij onderstreepte nogal duidelijk zelf van platen
van de Italiaan Fausto Papetti te houden. Eens een Jood, altijd
een Jood.
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haar uiteenzettingen behoorlijk te vertalen vanwege het niveau
van de medische terminologie. Ik had eigenlijk niets. Zij had
een pokdalig gezicht en afschuwelijke boerenhanden, bijna onverzorgd, een kromme nagel en een kromme vinger. Zij schijnt
echter fantastisch moeilijke operaties te doen. Zij zei dat nieuwe apparatuur voor diagnostiek van Philips uiterst welkom was
geweest in haar laboratorium.
Tijdens de lunch in het hotel wandelde een blonde jongen binnen. Ik dacht dat hij een landgenoot was, maar het was een
Tsjech uit Bratislava. Het was duidelijk dat hij tippelde. Ik probeerde Volodja dit uit te leggen.
Ik wil onder geen beding met huilebalk Tamara naar Leningrad. Volodja maakte al grapjes: „Dan kan je met haar een couchette delen.” Dat nooit. Volodja vertelde dat toen zij uit Holland terugkeerde, zij er volmaakt van overtuigd was dat ik
verliefd op haar was. Soms spreekt Tamara op de redactie drie
maanden niet tegen Volodja. Ondertussen vertelt ze anderen
dat hij verliefd op haar is omdat hij met een slechte vrouw is
getrouwd. Volodja denkt dat zij uiteindelijk in een kliniek terecht zal komen. Hij raadde me aan bij APN geen specifieke redenen op te geven om niet met haar te willen gaan. Maar dat
moet ik wel doen. Ik voerde twee gesprekken met Moskou om
gedaan te krijgen dat zij me niet Tamara zouden meegeven,
want anders ging ik helemaal niet.
17 september 1977

Moskou
Ik reisde met Volodja in een sleeper terug. Hij vertelde dat men
in de USSR bevreesder is voor China dan voor de VS. Tamara en
een redacteur van APN wachtten ons op. Ik nam de man apart
en vertelde hem dat Tamara op één dag soms viermaal huilde,
dat zij in Holland mij had omhelsd, niet als een vriendin, maar
als een verliefde vrouw en dat ik geen heil zag in een reis met
haar naar Leningrad.
Gisteravond hadden we nog een lang gesprek met Genrich
Maiorov, balletmeester in Kiev.56 Hij kwam uit de Burjat Republiek bij Mongolië. Hij had Aziatische trekken. Een uitzonderlijk vitale man, die terwijl hij zat te vertellen, opsprong en
danspasjes voordeed. Hij ging later zelfs thuis foto’s halen. Voldoja had een fles champagne besteld, maar aangezien de balletmeester noch ik dronken, zoop hij de fles in zijn eentje leeg. Ik
overwoog deze te betalen, maar besloot van het geld liever Peter nog een keer te bellen.
56 Acht A-4tjes notities zijn in mijn dagboek van dit gesprek.
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Al mijn geprepareerde knipsels, vooral ter voorbereiding op
het gesprek met professor Georgii Arbatov, zijn foetsie. Alles.
Nu moet ik toch wel denken dat Volodja ze heeft weggenomen. Bah. Wat een ellendig gevoel. Ik wist dat ik ze bij me had
in de trein. Of misschien is het vannacht wel uit de coupé gejat
door een overheidsagent. Er was bijvoorbeeld een artikel bij
over atoomcentrales in de USSR van The New York Times, allemaal waardevol materiaal. Zo’n voorval brengt me in een
stemming om nooit meer een stap in dit land te zetten. Ik moet
het maar weer verwerken.
Volodja zei schijnheilig dat hij niets had gezien. Maar zo’n map
raakt toch niet zo maar weg? Ik kan niet bewijzen dat hij het
deed, dus ik moet mezelf de schuld geven. Moet beter op mijn
spullen passen en de kunst van sublimeren maar weer toepassen. Het laat me niet los. Wat kan ik nu nog schrijven. Ik voel
me bestolen. Ik herinner me tegen hem te hebben gezegd over
sovjetcentrales te willen schrijven. „Dat is tegen ons,” heeft hij
geantwoord, „want ze zijn bij jullie toch al tegen deze atoomcentrales.” Misschien heeft het Times-bureau in Moskou nog
een exemplaar van het artikel van Christopher Wren.
Ik ben mijn deodorant, wat men hier niet kent, vergeten.
Hoogst inconvenient op deze reis.
Ik vind dat de mensen op straat toch beter gekleed gaan en
meer keuze lijken te hebben dan vroeger. Ik zei tegen Volodja
later: „De Sovjet-Unie zal zeer veranderen wanneer de vooroorlogse generatie verdwijnt en jongeren meer op de voorgrond treden.” Voor het graf van Lenin stond weer de eindeloos lange rij mensen in de regen. Sommige jongeren droegen
kransen mee. Er was ook een bruidje bij met familie. De traditie wil dat ze dan even bij Big Daddy hun opwachting maken.
Dit is het society with father-complex van deze mensen. Bij Intourist was warempel een Algemeen Dagblad te koop, al was die
dagen oud. Geen Herald Tribune natuurlijk.
Thomas Mann over zijn hond: „Zijn leven bestaat uit wachten.” Mijn arme hond zit in de kennel.
Volodja Molchanov: „Jullie hebben een vrolijk landje. Ik heb
zo’n tweeduizend artikelen over de zaak Pieter Menten in mijn
bureaula. Het Nederlandse krantenbedrijf schrijft er al een jaar
over. Nog een jaar, dan wordt Menten zogenaamd veroordeeld
en dan gebeurt er nog niets. Toen de KGB hier vier Oekraïners
opspoorde die aan massa-executies hadden meegedaan, was er
een bericht van arrestatie in de pers. Daarna volgde een proces
van twee weken. Uitspraak. De volgende ochtend werden zij
doodgeschoten. Ik heb met meer dan zes of zeven ooggetuigen
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gesproken. Menten is absoluut schuldig. Maar de advocaat van
Menten laat een voormalige Gestapo-chef, Landau, oproepen en
deze verklaart dat Menten dat allemaal nooit gedaan kan hebben.
Zelfs dissident Amalrik wordt opgeroepen door Mentens advocaat. Dat is toch immers geen serieuze rechtspraak meer?”
Hij vertelde dat er in het buitenland, ook in Nederland, groepen waren die een vrije Oekraïne voorstonden, die in de oorlog met eigen handen aan executies hadden meegedaan. „Willem, zij sneden een Jodenster met vijf punten in lichamen. In
Engeland woont zo’n moordenaar, waarvan wij weten wat hij
heeft gedaan. Intussen demonstreert hij voor de sovjetambassade. Zulke types zitten ook bij Radio Free Europe.”
Tamara had geregeld dat ik professor Alexander Yefremov, de
historicus, bij haar thuis zou ontmoeten. Zij woont samen met
haar moeder voor wie zij zorgt. Ik vond het eigenlijk triest
maar raakte toch vertederd toen ik de twee dametjes zag zitten.
Er stond een tafel vol heerlijkheden, tot kaviaar toe. Alles verzorgd en aardig. Ik was laat, want ik was uren bezig geweest
om verbinding met Londen te maken en Peter te spreken.
„You kept professor Yefremov waiting,” aldus Tamara verwijtend.
„I don’t care if he is the Pope, blame the Soviet telephone
company not me.”
Yefremov was weinig origineel of opwindend. De Rockefellers en hun Trilateral Commission streefden naar invloed in het
Witte Huis om te bewerkstelligen dat de Amerikaanse regering
druk uitoefende op het Kremlin om vooral de Arabieren niet te
steunen of wapens te leveren, opdat de Amerikaanse oliebelangen in het Nabije Oosten niet in gevaar zouden komen. Dat
zou wel eens waar kunnen zijn. Het verhaal van Dico dat de
tsaar zou zijn ontsnapt, noemde Yefremov pure hogwash. Tamara herinnerde zich dat sovjetgeleerden alle gegevens over de
moord op de vorst reeds uitgebreid hadden gepubliceerd. Carel
Enkelaar zei trouwens gisteren door de telefoon dat hij er enige
dagen niet zou zijn. Hij ging naar Sofia. Vertel me niet dat hij
naar Bulgarije gaat om gegevens van Dico na te trekken.
De Haagse Post schrijft over jonge auteurs als Nicolaas Matsier,
Ayelt Kooiman, Doeschka Meijsing en Frans Kellendonk. De
laatste is mijn favoriet, niet omdat ik denk hem te zullen lezen,
maar die jongen is een beauty met een uitzonderlijke combinatie van innerlijke en uiterlijke uitstraling, die voor mij in de
roos zit. Hij studeerde Engelse taal- en letterkunde en woont
sinds twee jaar niet meer in Nijmegen, maar in Amsterdam. Hij
geeft college aan de Universiteit van Utrecht. Hij debuteerde
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57 Haagse Post, omslagverhaal, 10 september 1977.
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in mei met Bouwval dat al een derde druk beleeft. Hij werkte
tweeënhalf jaar aan dit boek. Dat kwam ook doordat hij bijbaantjes had om geld te verdienen. Hij wil in wat hij vertelt
niet anekdotisch te werk gaan maar verbanden leggen. „Ik
schrijf nu eenmaal om bepaalde dingen te ontdekken, om iets
duidelijk te maken (…) problemen waar ik al een tijd mee
rondloop. Schrijven is voor mij een creatieve manier om die
problemen op te lossen of in ieder geval om ze tot klaarheid te
brengen. Omdat die problemen vrij complex zijn (lees Bouwval
er maar op na) zullen mijn verhalen altijd verschillende betekenislagen hebben. Die problemen eisen een behandeling op
meerdere niveaus tegelijk.” En verder: „Anekdotische schrijvers gaan achter een tafel zitten en vragen zich af op welke manier zij hun verhaal moeten vertellen (…). Ik vind dat een
schrijver altijd moet proberen een perfecte vorm te vinden, als
hij dat niet doet schiet hij voor mij tekort (…). Als schrijver,
vind ik, moet je zeer bewust bezig zijn, je mag pertinent niet
automatisch schrijven.”
Is schrijven niet een methode van menselijke communicatie
waarbij ideeën of informatie worden doorgegeven ter kennisneming? Als (oorspronkelijke) krantenjongen ben ik ervan
overtuigd dat eenvoud en spontaniteit in „communicatie”
(schrijven) onontbeerlijk zijn om werkelijk over te komen.
Wat betekent „bewust bezig zijn”? Voor mij is dat synoniem
met knutselen, voorbedachte-rade-communicatie. „Schrijven
is voor mij een organisch proces,” vertelde Kellendonk aan Jan
Brokken „dat zich op natuurlijke wijze voltrekt. Alle ingewikkeldheden die in het uiteindelijke resultaat zitten, vloeien voort
uit de aard van het probleem, het thema. Die zijn er niet achteraf ingebouwd. Voor mij is dat een kwestie van integriteit.”
Klinkt mooi, maar wat heeft gaafheid van eerlijke communicatie te maken met urenlang aan een passage werken?
Ik wil die jongen blijven volgen, ook al denk ik niet Bouwval
ooit te zullen lezen. Ik wil hem echt zelf leren kennen, misschien zelfs in mijn vingers hebben voor de completeness. Ik zie
trouwens dat Aad Nuis, die ik altijd al een vervelende man heb
gevonden, ook gekant is tegen „academische schrijvers”, met
„veel kunstigheid en weinig spontane kracht”.57
Kijk nog laat naar een ijshockeywedstrijd in Praag op televisie.
Er wordt rustig met sticks op elkaar los getimmerd. Het gefluit
van de toeschouwers is massaal. De Cincinnati Stringers scoren
5-1. Een paar Yanks hebben hun helmen niet op en spelen met
wapperende haren. Heerlijk gezicht.
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In 1956 concludeerde president Sukarno, na zijn eerste bezoek
aan de Sovjet-Unie, dat de prestaties van het Russische volk op
hun gezichten waren af te lezen. Dat gaat nog steeds op. Vele
mensen blijven een ongewassen indruk maken. Toch vang je
bij de jongere generatie de eerste signalen van pampered youths
op. Zij kleden zich moderner, meer jeans, alhoewel van afschuwelijke Russische makelij.
Ben aan Beyond Culture 58 van mijn vriend Edward Hall begonnen. Iedere cultuur van iedere groep of ieder volk is uniek natuurlijk. Hij zegt ook terecht: „Any Westener who was raised
outside the Far East and claims he really understands and can
communicate with either the Chinese or the Japanese is deluding himself.” Toch denk ik dat hoe meer de „Amerikaanse
cultuur”, van jeans, jazz en Hollywood-junk ook het Verre
Oosten zal inunderen, hoe meer culturen op den duur naar elkaar toe zullen groeien en misschien over honderd jaar met elkaar zullen versmelten.
Hall citeert de Britse psychoanalyticus R.D. Laing, die er van
uitgaat dat de westerse wereld „crazy” is. Hall voegt er aantoe:
„It is not man who is crazy so much as his institutions and those culture patterns that determine his behavior. We in the West
are alienated from ourselves and from nature. We labor under a
number of delusions, one of which is that life makes sense, in
effect that we are sane. We persist in this view despite massive
evidence to the contrary.”
Toch, als je om je heen kijkt gaat het redelijk goed met de Sovjet-Unie. Mensen zien er tevreden en behoorlijk verzorgd uit.
De stewardess heeft te veel rommel op haar gezicht en de blonde steward heeft erge guitige ogen. Maar achter al deze façades
schuilt een onvoorstelbaar gebrek aan moderne input. We vertrekken op tijd met slechts tien passagiers.
„The mental maps that we carry with us (…) are little better
than those Columbus had when he sailed west to find India in
1492,” schrijft Hall.
Tijdens de lunch in Leningrad vanmiddag ontstond een onvoorstelbare scène met Tamara Sachnazarova. Zij huilde en
huilde. Men had gezegd dat ik geen zin zou hebben gehad met
haar op reis te gaan. Omwille van mij had zij haar vakantie uitgesteld. Ik was de enige journalist uit Holland die reeds viermaal door APN was uitgenodigd. Zij zou voortaan adviseren
mij niet meer te inviteren. De tranenstroom hield maar niet op,
58 Edward T. Hall, Beyond Culture, Doubleday, New York, 1976.
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Leningrad
Droomde dat Casper was overleden en huilde in mijn slaap.
Zijn ouders woonden in Bilthoven (in werkelijkheid in Arnhem). Ik tekende het condoleanceregister waar ik een lang verhaal bij schreef. Zijn vader zei blij te zijn mij eens te spreken
(in werkelijkheid betreurden de ouders Caspers omgang met
mij). Caspers broer had mij een brief geschreven met een foto
erbij, maar de vader griste alles uit mijn hand. We vochten om
het papier. Heel vreemd. Keke was bij de Bakes thuis, maar ik
nam hem mee. Hij was zo blij dat hij over straat rende en mij
opnieuw doodsangsten bezorgde. Casper en ik zouden een reis
hebben gemaakt, maar hij gaf voor ziek te zijn. Nu vertelde
zijn broer me dat hij toen helemaal niet ziek was geweest. Nu
was hij dood. Ik voelde me verloren.
Ik zal ook nooit vergeten hoe ik in het hotel in Curaçao een
taxi naar het vliegveld nam. Hij reed in een andere taxi achter
mij, maar ik keek niet meer om. Later zag ik die auto in de verte verdwijnen. Hij werd steeds kleiner en kleiner en weg was
hij. Het hele leven is zo.
Vanmorgen bezochten we het gemeentehuis en werden ontvangen door Vitold Kublitsky, hoofd van het Foreign Relations department van het Executive Committee van de stad.
Het gemeentehuis is het paleis geweest dat tsaar Nicholas I liet
bouwen voor zijn dochter Maria. Het is een absoluut grandioos
paleis. Er wordt samengewerkt met Rotterdam. Burgemeester
Wim Thomassen is hier in 1966 geweest. Voor 1979 staan nieuwe feestelijkheden tussen beide steden op het programma. Er
werden 20.000 tulpenbollen geschonken.
Ze schijnen irrigatieproblemen te hebben. Tenminste, de Neva
veroorzaakt vloedgetij van soms twee meter en er moeten dijken en dammen worden aangelegd, waarbij Nederlandse expertise zou worden aangeboord.
Wandelde met Tamara van het gemeentehuis naar de universiteit en genoot van de prachtige bomen. Denkende aan Yastrows verhaal dat mensen uit zeegedrochten waren voortgekomen vroeg ik me af: en bomen? Ik vroeg Tamara aan Sacha van
APN in Leningrad te vragen: „Do you think the creation of life
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als van een verliefde griet. Ik was wreed en onmenselijk. Tamara is een mentale puinhoop, ontzettend eenzaam en bovendien onaantrekkelijk, om niet te zeggen lelijk. Vreselijk zielig.
Tranen sijpelden op haar brokaatachtige blouse en veroorzaakten kringen.
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was an accident?” Hij antwoordde: „Perhaps, if I knew who
created life I would answer you.” Zag ook Valéry, de Franssprekende journalist weer terug. Hij had een half jaar ergens in
centraal Rusland getolkt voor Algerijnse militairen, die er een
opleiding kregen. Hij heeft nog steeds dezelfde lover Nikolai.
Op de universiteit ontmoette ik het hoofd van de leerstoel
voor filosofie: Ayat Kalistratovich Belykh, professor Vladimir
Ivanov (Ethics and Aesthetics) en professor N.S. Alexeyev van
de faculteit van rechtswetenschappen, onder meer gespecialiseerd in de Neurenberg-processen tegen de nazi’s. Tamara
werd bij het vertalen geholpen door een meisje in een oranje,
wollen truitje. Zij sprak Nederlands. Er was bovendien een
Engelssprekende jongeman. Ondanks deze batterij tolken is
weer erg veel verloren gegaan in taal en communicatie.
Ik opende met de vraag: „Is creation an accident?” „Njet,”
gooide professor Ivanov er meteen uit, die mij een boek met
opdracht overhandigde.59 Hij voegde er aan toe dat de sovjetgemeenschap de mensen bewust programmeert in de richting
van vrede en een positieve benadering van de mens. Ik zou
hierover willen schrijven, maar ik weet niet of ik uit de bandopname wijs zal kunnen worden.
Ontmoeting met Fodor Zukov. Hij had in 1917 op de barricaden gestaan toen de 300 jaar oude Romanov-dynastie omver
werd geworpen. Hij maakte deel uit van een communistische
commandogroep, die de loyalistische cadetten rond Petrograd
(zoals Leningrad tussen 1914 en 1924 heette) moest tegenhouden. De oude baas had een keurig zwart kostuum aangetrokken met een zwarte das. Tientallen gedachten en vragen schoten door mijn hoofd bij de ontmoeting met deze man, ook
over hoe ik zelf zal zijn tegen mijn 80ste. Het heilige vuur leefde
nog in hem. Ik wilde dat Peter er bij had kunnen zijn. Zukov
vroeg me eerst of ik wel de waarheid zou schrijven, want Lenin
had al gewaarschuwd: „There are many truths.”
Hij vertelde dat Lenin zelf die kerngroep van professionele revolutionairen had gevormd waar hij deel van uitmaakte. Men
gaf voorlichting over waarom het noodzakelijk was geworden
het tsaristische regime te vernietigen, de grond aan de boeren
te geven en het productieproces in handen van de arbeiders te
leggen.
„Als u terugziet op die dagen op de barricaden wat gaat er dan
in u om?” vroeg ik hem.
„Allereerst, dat Lenins dromen voor ons land werkelijkheid
59 De eerste pagina’s met zijn opdracht zijn in mijn dagboek
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Wanneer ik de notities, die meer dan vijftien jaar geleden in de
toenmalige USSR werden geschreven, teruglees en gereed maak
voor publicatie, is dit een nogal emotionele aangelegenheid. Nergens had ik op wereldreizen ooit zoveel gedonder als in de Sovjet-Unie. Elementaire hotelservice bestond gewoon niet. Telefoneren met de buitenwereld duurde vele uren. Een Westerse krant
was niet te krijgen, of soms weken oud. Ik had een Japanse zakradio bij me om enigszins op de hoogte te blijven. Nooit was er
melk bij de koffie zonder eerst een schandaal met obers of gerants
te maken. Ook bij het organiseren van interviews vond je voetangels en -klemmen op je pad. De taalbarrière speelde rampzalige
parten. Moskou had zelfs geen telefoonboek.
En toch, op een of andere manier ben ik tussen 1971 en 1993 gehecht geraakt aan de Russen en Rusland. Ook al zag ik het sovjetvolk als een massa proletariërs met twee linkerhanden, die zich
meestal onooglijk kleedden en overduidelijk leden aan een gigantische gebrek aan moderne input, tezelfdertijd had de communistische samenleving een groot aantal charmante, positieve kanten.
De marxistisch-leninistische show deed denken aan een achtergebleven gebied, dat wil zeggen achtergebleven in de zin van ongerept, nog niet aangetast door de verslonzing en verloedering van
de zogenaamde rijke, welvarende, kapitalistische landen in de wereld. In 1977 waren sovjetsteden vergeleken bij het Westen brandschoon. Graffiti, zoals hier op iedere deur en muur, ondenkbaar.
Niemand sliep op straat. Bedelaars bestonden niet. Wel geldwisselaars, zij opereerden ook in het Brezhnev-tijdperk. Het was veilig
60 Nieuwe Revu, 28 oktober 1977.
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zijn geworden. Wij, het sovjetvolk, zijn de werkelijke bezitters
van onze grond, van ons productieproces, van onze welvaart
en onze toekomst. Voor mijzelf is het een voldoening om te
zien hoe mijn zoon professor werd aan de universiteit. Ook
mijn achterkleinkind studeert.” Ik vroeg of hij Lenin had ontmoet. „Bij drie gelegenheden. Hij was voor ons een onbeschrijfelijke bron van inspiratie. U hebt zojuist zijn werkkamer
bezocht en het balkon gezien, van waaraf hij zijn redevoeringen hield. Ik hoorde hem eens een menigte toespreken vlak bij
het Finlyandsky stadion. Hij voorspelde dat het werk waar wij
in Petrograd mee bezig waren door het hele land zouden worden gadegeslagen (…). De laatste keer dat ik hem ontmoette
was in 1919 toen hij naar Leningrad terugkwam voor de begrafenis van zijn zuster. Wij zijn dankbaar, omdat wat Lenin ons
beloofde nu werkelijkheid is geworden.”60

■

MEM23revisie

1977 – 1978

■

MEM23revisie

04-07-2008

12:03

Pagina 92

op straat. Een krant kostte drie cent. Een rit met de bus of metro
enkele centen (kopeken). Iedereen had een dak boven zijn hoofd,
misschien een karig eenvoudig bestaan, maar de koek werd zo gelijk mogelijk onder alle burgers verdeeld. De mensen waren wel
geïsoleerd van de rest van de wereld, maar dit leek me die dagen
een voordeel, want er heerste een vorm van sociale rechtvaardigheid, die je nergens anders vond. Het was een samenleving, die
mij, na tientallen jaren in de VS te zijn verbleven, weliswaar tegen
de borst stuitte en die ik ook als geheel onacceptabel beschouwde,
maar waarvoor ik, in het licht van de geschiedenis van het Russische volk, ook waardering kon opbrengen. Wanneer ik nu, meer
dan twintig jaar nadat ik voor het eerst naar Moskou reisde, de televisiereportages zie over wat zich in de voormalige Sovjet-Unie
afspeelt, moet ik bekennen dit met gevoelens van schok en medeleven aan te zien. Ik kan me voorstellen dat wat nu gebeurt in dat
land door heel veel mensen als een ramp van ongekende proporties wordt beleefd. In dit verband geloof ik dan ook dat het niet
zonder betekenis is de notities van die laatste hoogtijdagen van het
marxisme-leninisme zo nauwkeurig mogelijk uit te werken.
20 september 1977

Waar we in onze barrage van kritiek op de Sovjet-Unie maar al
te vaak aan voorbijgaan is de werkelijke betekenis van de verschillen van de geschiedenis van de westerse landen met die van
Rusland. Stel je voor dat in 1917 zo’n 123 miljoen arbeiders
Wall Street hadden bezet en het land op zijn kop hadden gekeerd, zoals hier is gebeurd. Of hoe zouden de VS er vandaag
hebben uitgezien als vele van de grootste steden tijdens de
Tweede Wereldoorlog met de grond gelijk waren gemaakt, zoals hier is gebeurd. Ik denk nog steeds aan professor Ivanov die
zei: „Wij programmeren onze jeugd om te geloven in the beauty of men.” Alle drie professoren, Belykh, Ivanoff en Alexeyev,
leken elkaar tijdens ons gesprek volkomen te omhelzen in
eensgezindheid wat betreft hun ideeën. Eigenlijk lieten zij blijken de hemel te danken aan deze zijde van de scheidslijn tussen
Oost en West te leven. Het vervelende is dat het me niet zou
verbazen als er een dag komt dat ze in het gelijk worden gesteld. Er is eenvoudig geen vergelijking mogelijk tussen de sociaal-maatschappelijke oriëntatie hier en in het Westen. Welke
van de twee systemen zal blijken voorbestemd te zijn te overleven? Het heeft er welhaast de schijn van dat dit nu al vaststaat,
dat wil zeggen, wanneer we überhaupt voorbestemd zijn met
zijn allen te overleven. Zullen de verliezers de winnaars mee de
afgrond inslepen?
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Gisteravond heb ik een uitvoering van Romeo en Julia van Prokofiev gezien om nooit meer te vergeten: smashingly beautiful.
Nooit eerder heb ik zo’n prachtige opvoering van enig ballet
gezien. Het publiek in het theater was volmaakt spellbound, wat
toch erg veel zegt van dit land. Alleen dit gezien te hebben, was
de reis naar Leningrad eigenlijk al waard. Prachtig. En daarnaast
de ontmoeting met de oude heer Zukov.
Het regime is inderdaad bezig, zoals professor Ivanov vertelde,
met het gieten van „torrents of art and beauty into Soviet
souls.” Ik scheld altijd op de input die communisten geven,
maar dit ballet is ook bewust aangegeven input voor Russische
breinen. Op den duur zal dit effect krijgen. Het moet van invloed zijn op de geest van deze mensen. Rudolf Nureyev voert
hetzelfde ballet momenteel in Londen op. Clive Barnes schreef
erover in The New York Times.61 Het verschil is dat ze hier in
Leningrad alleen schone kunsten van de bovenste plank voorgeschoteld krijgen. Er is verder niets anders. In Londen is er tegelijkertijd het nodige andere en minder hoogdravend vertier
te beleven. Het is nu eenmaal een wet van Meden en Perzen
dat de overgrote meerderheid niet naar Covent Garden holt
om Prokofievs ballet te zien, maar naar de pornoshops en live
nude shows in de red light districts. Die mogelijkheid ontbreekt
in de Sovjet-Unie ten enen male, zodat de geeesten daar op dat
punt nog welhaast maagdelijk zijn. Ça se voit partout. Ik zal
Peter over dit ballet schrijven.
Tamara was weer boven haar theewater. Als ik koffie voor haar
haal en haar bedien, kijkt ze weer helemaal verliefd dans la lune.
Hopeloos.

61 The New York Times, 26 juni 1977.
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Dit schreef ik letterlijk in 1977 in Leningrad. Ik zou hierop in
1993 willen antwoorden: het zijn de winnaars, de Amerikanen en
het Westen, die de sovjets mee de verdoemenis inslepen. Dat is de
uitkomst van glasnost en perestrojka van Mikhail Gorbatsjov en de
zijnen. Gorbatsjov omschreef ik op 6 juni 1987 reeds in NRC Handelsblad als de gevaarlijkste man sinds Lenin. Het Westen lijkt winnaar te zijn ten opzichte van de USSR. Maar zoals de Sovjet-Unie
en het communisme nu verloren hebben, zal uiteindelijk het liberale kapitalisme eveneens ten onder (moeten) gaan. Daar ben ik
van overtuigd.
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20 september 1977

Ik zoek al dagenlang overal naar Alexander, mijn vriendje van
vroeger. Hij hing toen rond in de coffeeshop van dit hotel. Zie
hem nergens. Wat zou ik die jongen graag weer ontmoeten.
Voor het eerst heeft dit hotel nu ook een soort ontbijtbuffet,
met crêpes, allerlei soorten broodjes, taarten en koekjes. Het
brood is meestal stokoud, maar over het geheel genomen is de
verbetering opvallend. Ook de kapjes in het haar van de kokkinnen en dienstertjes maakten een klinisch schone indruk.
Valéry van APN kwam met me ontbijten in een Algerijns hemd
en met een hoed op. Die man drinkt twee blikken bier aan het
ontbijt. Hij had vorig jaar wat pornografische werken geschreven, compleet met illustraties, die hij een keer tijdens een toneelvoorstelling bij zich had in een tas. Die tas was plotseling
spoorloos verdwenen. Sindsdien had hij moeilijkheden met
zijn bazen van het persbureau en heeft men hem eruit willen
schoppen. Er schijnt gesproken te worden over het verzachten
van de strenge sovjetwetten inzake homoseksualiteit: „Misschien zijn we er in een of twee jaar vanaf,” zei Valéry. 62
Hij sprak over twee niveaus van gesprekken die mensen in zijn
land voeren: de officiële en publiekelijke lezing van de gesprekken en die voor privé, onder vier ogen, wanneer men
werkelijk zegt wat men denkt en voelt. „Wanneer we bij APN
vergaderen,” zei hij „trekt iedereen een serieus gezicht en praten we alleen maar over bagatellen. Maar onder elkaar, en we
kennen elkaar natuurlijk uitstekend, op ons bureau, voeren we
heel andere gesprekken en geloven we natuurlijk geen woord
van al die onzin. Trouwens, niemand in de USSR gelooft een
woord van alle officiële onzin. In de Oekraïne, en hier ook,
denken ze alleen over een nieuwe auto of andere materiële zaken. Ze zijn tevreden als ze borsch (soep) kunnen eten en één
pak, één das en één overhemd is voldoende zolang ze genoeg
bier hebben.”
„En de jongeren, die lid zijn van de Komsomolsken, geloven
zij in de partijpraat?” vroeg ik aan Valéry. „Voor mij staan ze
gelijk met de moordenaars in de straten van New York. Ze zijn
alleen maar uit op een voorkeursbehandeling via de partij maar
geloven er geen zak van. Ze bespieden iedereen en verraden
mensen, met hun rapportjes….”
Vanmorgen ontmoette ik de componist Alexander Outechev.
Hij is hoofd van de muziekfaculteit van het instituut voor
theater, muziek en film. Er zijn duizend studenten aan verbon62 Pas in 1993 zou de regering van Boris Jeltsin homoseksualiteit en strenge straffen
daarop uit het wetboek van strafrecht halen.
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Aangenaam zonnig weer. Olga Chechotkina vroeg wanneer ik
weer in Moskou zou zijn, want haar enige broer had een beroerte gehad. Zij was daardoor gepreoccupeerd. Vorige week
was zij nog enthousiast mij weer te ontmoeten.
De Financial Times bericht dat de Britse regering de kritiek van
Luns afwijst en de bezuinigingen van 230 miljoen pond gewoon zullen worden doorgevoerd.64
63 International Herald Tribune, David Haworth, 16 september 1977.
64 Financial Times, 17 september 1977.
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den. Hij speelt piano sinds zijn vijfde jaar. Ik keek naar zijn
manchetknopen van afschuwelijk paars geslepen glas in quasi
gouden ovalen. Hij zei ook nog dat alleen amateurs van Rachmaninov houden, waarop ik helemaal op de man afknapte.
In het Instituut voor Experimentele Medicijnenstudie ontmoette ik twee Armeniërs, dr. A.A. Totolian, een geneticus, en
later kwam er gelukkig ook bij de fysioloog op hersengebied
professor Mikhail Vartanian.
Sacha van APN had dr. Irina Linnik, curator van de Hermitage
op televisie gezien en een afspraak voor mij met haar gemaakt.
Zij was een liefje. Zij had zich vooral ook toegelegd om Rembrandts bijeen te brengen, meestal afkomstig van de Russische
adel uit de jaren twintig. Die schilderijen zijn gewoon door het
volk geconfisqueerd, zoals dat bij communisten heet. Zij sprak
zelfs verdienstelijk Nederlands. Zij had ook Beatrix en Claus
rondgeleid en had de indruk gekregen dat de prins goed op de
hoogte is van kunst, „but the princess not so much”. Dat is bekend. Ze hebben haar een vaatje haring aangeboden als geschenk voor de rondleiding; echt vorstelijk.
Luns is toch werkelijk besjogge. Nu heeft hij een open brief geschreven aan het adres van de Britse minister van Defensie, Fred
Mulley, dat de bezuinigingen die Londen wil doorvoeren onverantwoordelijk zijn tegenover Engeland en de NAVO „because they coincide with an unremitting effort by the Warsaw Pact
to improve its offensive capacity and the implications of this for
our future security.”63 Wie stopt die man? Oorlogshitser.
Bij terugkeer in Moskou wachtte Volodja Molchanov ons op,
wat ik zeer apprecieerde. Ik heb openlijk met hem besproken
zeer upset te zijn over de verdwijning van mijn researchmateriaal tijdens de trip naar Kiev. „Als je maar niet denkt dat ik het
heb gedaan,” zei hij ontsteld. Ik geloof hem nu ook wel, misschien zelfs helemaal.
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In Zuid-Afrika is Steve Biko op dertigjarige leeftijd overleden.
Hij had zeven dagen water en voedsel geweigerd en was door
artsen onderzocht. Zij besloten hem naar een ziekenhuis in
Pretoria over te brengen, waar hij aan zijn ontberingen overleed. Niemand gelooft dat hij een natuurlijke dood stierf. De
afgelopen achttien maanden zijn 21 zwarten in Zuid-Afrikaanse gevangenissen omgekomen. Minister van Justitie James Kruger zegt dat men met een campagne van gevangenen heeft te
maken, die communistische orders opvolgen en zelfmoord plegen om hun illegale activiteiten niet te hoeven te verraden.
Anthony Lewis schrijft: „How can people as gifted, as courageous, as profound in their emotions as the whites of South Africa have made themselves stand in the world for deafness, for
inhumanity. It clouds the hope that reason can avoid racial catastrophe.” 65 Wanneer de PvdA ook maar de helft zou menen
van wat zij allemaal verkondigt, dan zou zij Max van der Stoel
opdragen uit protest onze ambassadeur terug te roepen. Wat
een machteloos gevoel om Steve Biko’s dood alleen maar te
kunnen vergelden op papier.
Le Monde 66 meldt dat de rechter in Amsterdam de journalist
Hans Knoop heeft verboden tendentieuze berichten over Pieter Menten te verspreiden. Volodja is hier woedend over en
gaat de openbare aanklager interviewen om tegengas te geven.
Hij wijdt zich helemaal aan de klopjacht op Menten, maar
heeft dan ook de opgegraven schedels van de vermoorde personen gezien. „Ik hoop dat jij echt bijzonder zal schrijven,” zei
hij tegen me „want Koen Corver doet absoluut niets. Dan
steekt het des te meer af.” Het schijnt dat Koen APN ontwijkt,
wat reuze stom is, want ze openen deuren en vanaf daar doe je
het immers zelf? Zo laat ik juist Corver en de assholes op de ambassade links liggen. „Wanneer komt Enkelaar naar Moskou?
Waarom heeft de NOS hier geen correspondent?” vroeg Volodja. „Dat mag niet van de BVD.”
„Arbatov komt om 16.30 uur van zijn dacha om jou te ontmoeten,” vertelde hij.
De lijnen met Londen zijn weer verbroken, er is geen doorkomen aan.
In de Hermitage zei ik alleen Rembrandts weergave van de
Verloren Zoon te willen terugzien. Ik heb het schilderij langdurig in me opgenomen. Ik herinnerde me het heel anders. Ik
wist niet dat de vader lijkt te loensen en ook het hoofd van de
zoon leek zo anders. De slof – en blote voet – was er in ieder
65 International Herald Tribune, 16 september 1977.
66 Le Monde, 18 september 1977.
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geval zoals ik eerder gezien had. Dit tableau fascineert me eindeloos.
In een kozijn in de Hermitage zaten vijf militairen, echt voetvolk, vies en smoezelig om met geen tang aan te pakken. Zelfs
naakt op een presenteerblad zou ik niet geweten hebben wat
met die jongens te beginnen. Ze deden me aan wilde beesten
denken. Stel je voor dat Amerikanen, inbegrepen de domste
Hillbilly uit het Zuiden, deze soldaten tegenover zich zouden
vinden, dan zouden ze nergens zijn.
Nu is mijn toiletpapier uit de badkamer verdwenen. Ik werd
razend. Eerst werd mijn deodorant gegapt, toen al het researchmateriaal en nu dit. De televisie is kapot en in Kiev, toen
ik mijn kamer binnenkwam, zat een schoonmaakster op mijn
plee te schijten. Alles stonk. Ik heb toen behoorlijk kabaal gemaakt bij de receptie.
Bracht twee uur door met Georgii Arbatov. Hij was inderdaad
van buiten de stad gekomen waar hij ergens met het Centrale
Comité van de CPSU bezig was een honderdduizendtal brieven
met aanbevelingen door te nemen voor de nieuwe Grondwet.
„You have no idea how thoughtful some of these letters are
that come from all kinds of working people. There will be
many additions to the basic concept of the new Constitution.”
We waren alleen en het was ontspannen en prettig. Volodja begeleidde me naar het Institute for the USA van de USSR Academy of Sciences waar Arbatov directeur van is. Ik werd door
Edward Ivanian, executive secretary van het instituut ontvangen.
Hij vertelde al 400.000 exemplaren van zijn boek over Amerikaanse presidenten verkocht te hebben. De oplage in de Sovjet-Unie beloopt honderdduizenden exemplaren en nog zijn
ze in een mum van tijd uitverkocht.
Ik vertelde Arbatov precies wat er eerst met George de Mohrenschildt was gebeurd en de follow-up met Dimitri Dimitrov,
alias Donald Donaldson. Hij reageerde totaal niet op Dico’s
theorieën dat de tsaar uit Rusland zou zijn weggekomen. Hij
vertrok geen spier van zijn gezicht. „You must be careful. You
acted properly, in my opinion. There was nothing else you
could do but make this public, because it would have been
very dangerous to walk around with such information.” Hij
bleef zeer ernstig maar ik merkte dat hij het een fantastisch verhaal vond.
Arbatov vertelde verder dat C.L. Sulzberger van The New York
Times hem in april een aantal malen had opgebeld voor een interview. Dit was niet mogelijk want Arbatov moest naar Amerika. Het leek wel of hij er in retrospect blij om was, nu bekend
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was geworden dat Sulzberger bindingen met de CIA had. Hij
woonde een redevoering van Jimmy Carter in de Foreign Press
Club bij. Iemand in Washington had hem gezegd: „Kennedy
wanted to prove to his father that he was tough: Nixon, was
not tough, but wanted to be tough to the world, while Carter,
he doesn’t have to prove to anyone because he is tough.” Hij
was verbaasd geweest over het gemak waarmee Carter vragen
had beantwoord. Nixon voelde zich altijd in een hoek gedreven. Carter had de indruk gemaakt van iemand die zijn zaken
uitstekend beheerste. Dat bracht me ertoe Arbatov informatie
te geven over de meningen van psychohistorici en psychiaters
als Arnold Hutschnecker, Kenneth Clark, Bruce Mazlish en
David Abrahamsen, inbegrepen hoe er over Rosalynn Carter
wordt gedacht.
Arbatov had Hamilton Jordan, de assistent van de president,
wel ontmoet maar diens veiligheidsadviseur, de Pool Zbigniew
Brzezinski, had hij gemeden als de pest. „Frankly I was afraid to
ask a meeting with him.” Hij herinnerde zich het artikel dat
Zbigniew in Newsweek schreef toen Lyndon Johnson zeven jaar
geleden had voorgesteld om bruggen naar het oosten te bouwen. In zijn artikel verdraaide hij de bedoeling van Johnson
wat betreft het openbreken van Oost-Europa op een manier
waarbij de sovjetinvloed zou worden ondermijnd. Hij vroeg of
ik wist dat Brzezinski was getrouwd met een nicht van oudpresident Eduard Benes van Tsjecho-Slowakije? „I felt a man
who is capable to distort that matter in such a way I better
avoid.” Ik vroeg of hij meende dat Brzezinski in de klasse van
Victor Zorza thuishoorde. „I think your analysis is correct,”
antwoordde hij. „Anyway, I felt it was better to avoid meeting
Brzezinski because he would be quite capable of misconstruing
anything I said, and go to Carter with it, which would result in
actions that would make matters worse.” Ik was geschokt. Een
sovjetveiligheidsadviseur van Brezhnev, met speciale expertise
inzake Amerika, vermijdt zijn Yankee counterpart te ontmoeten
om de eenvoudige reden dat hij hem, waarschijnlijk terecht,
absoluut niet vertrouwt. Zbigniew is als gevluchte Pool dan
ook bezeten van antisovjetisme, begrijpelijk, maar is het zakelijk en nuchter van een Amerikaanse president met een kolossaal minderwaardigheidscomplex inzake buitenlandse zaken ,
zo’n communistenhater naar het Witte Huis te halen? Dat was
overigens altijd mijn bezwaar tegen Henry Kissinger. Een gevluchte Jood uit Duitsland aan de kraan van de Amerikaanse
buitenlandse politiek? Daar hoort uitsluitend een Amerikaan
thuis.
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Op mijn opmerking dat Amerikanen pas zinnig over oorlog
zouden denken en praten nadat zijzelf eens een Hirosjima-bom
te verwerken zouden krijgen, antwoordde Arbatov dat de situatie in de wereld „ernstig” was. Om die reden ook was het op
dit moment plaatshebbende bezoek van Andrei Gromyko aan
de Verenigde Naties, Washington en Jimmy Carter van het
grootste belang. Het kon allemaal twee kanten opgaan. Als het
uit de hand liep zou de wereld misschien lering kunnen trekken uit een tweede dreiging en confrontatie, zoals indertijd bij
de rakettencrisis rond Cuba, waardoor iedereen weer bij zijn
positieven kwam, ook al zou dit het risico van misrekening en
nog verdere escalatie met zich mee kunnen brengen.
Ik vertelde professor Arbatov dat Philip Handler 67 van mening
was dat uiteindelijk een atoomconfrontatie onvermijdelijk zou
zijn. „Well, it might be useful that he is saying these things, because it might alarm some people to the deadly dangers. But,
that an atom war would last only 24 hours is, of course, bloody
nonsense. Who would be willing to take the decision to destroy
Washington and Moscow, or ten cities all at once in both countries? What is any leader going to do when he loses ten cities?
Or hundred cities? It is nonsense.”
Professor Arbatov vertelde dat admiraal Elmo R. Zumwalt jr.
in een gesprek met Playboy had beweerd dat Leonid Brezhnev
tegen Oost-Europese communisten zou hebben gezegd, dat na
de politiek van ontspanning tussen Oost en West, de communisten uiteindelijk de hele wereld over zouden nemen. Juist
rond die tijd woonde Arbatov op dagelijkse basis vergaderingen met Brezhnev bij. Hij toonde de sovjetleider wat Zumwalt
had beweerd. Brezhnev werd woedend en stelde voor dat hij
een brief naar Playboy zou schrijven. Arbatov raadde dit af.
Maar Brezhnev zei: „Doe er alsjeblieft iets aan. Zulke gedachten zijn zelfs nooit bij me opgekomen. Het is een complete
leugen. Ik denk gewoon dat wanneer detente eenmaal een jaar
of twintig op volle toeren draait, de politiek van ontspanning
niet meer omkeerbaar is.”
Ik trok mijn Amerikaanse adresboek en toonde Arbatov het
adres van admiraal Zumwalt en vertelde dat ik al lang van plan
was hem te interviewen. Zumwalt was trouwens evenals Brzezinski met een vrouw uit het Oostblok, een Russische prinses,
getrouwd. Arbatov vertelde dat hij zeker acht of negen journalisten bovenstaande uitspraken van Brezhnev had verteld maar
niemand had er over geschreven. Ik verzekerde hem het te zul-
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len doen. „Ga je gang,” zei hij. „Je kunt mij citeren dat mij op
het hoogste niveau in het Kremlin werd toegestaan deze informatie aan de pers mede te delen. Het is een complete leugen.
Het enige wat Zumwalt probeerde te bereiken was de atmosfeer voor detente te verknoeien. Wat het tevens bewijst, is hoe
vrij de vrije pers is en hoe moeilijk het voor ons blijft tot ze
door te dringen.”
„Ja, en als ze zich dan met de Sovjet-Unie bemoeien lanceren
ze nog meer geklets in de ruimte,” zei ik. Ik vertelde wat Michael Eddowes had gedaan met zijn boek over JFK en Dallas en
dat er, omdat ik mijn oude vriend Vladimir Kouznetsov in
Brussel wilde bezoeken, door idioten van was gemaakt dat ik
George de Mohrenschildt aan de KGB wilde uitleveren. Hij
luisterde hier met stomme verbazing naar. Ik schreef de betrokken namen voor hem op.
Op zijn werktafel lagen de twaalf blauwe boekjes van de Amerikaanse Grondwet waarvan het bovenste voorzien was van
een opdracht door chief justice Warren Burger. Ik gaf hem de
Bruna-editie van mijn JFK-boekje.
Professor Arbatov zei dat hij APN tegen mij had laten zeggen op
dit moment geen interview te kunnen geven vanwege het kritieke moment in de betrekkingen met Washington. Men hoopte in het Kremlin dat een en ander weer in positieve banen zou
kunnen worden geleid. Ook Henry Kissinger had juist op dit
ogenblik in de Wall Street Journal uiteengezet wat er fout was
gegaan. Arbatov zelf was eveneens hoopvol. Carter zou zich
toch moeten realiseren dat in de eerste negen maanden van zijn
bewind helemaal niets positiefs was gebeurd. Wellicht was dit
een gunstig moment voor een ommekeer. Toch kreeg ik de indruk dat men in Moskou eveneens rekening hield met het verslechteren van de betrekkingen.
Hij sprak over Cyrus Vance, die als minister van Buitenlandse
Zaken eigenlijk geen kant op kon vanwege de logge bureaucratie van het State Department, en ook over wapenonderhandelaar Paul Warnke, die hij positief scheen te beoordelen. Harold Brown was als minister van Defensie beroerder dan
Melvin Laird van Nixon. James Schlesinger dacht als de rest
van de minds van de Rand Corporation en in termen van computerstudies. Ik dacht intussen: These guys in Moscow are catching
on to modern times.
Toen het Sovjet-USA-Instituut werd opgericht had Brzezinski
er de draak mee gestoken en gezegd dat de medewerkers van
zijn instituut nu ook alleen maar uit waren op buitenlandse
reisjes naar Washington. Arbatov had dit als een persoonlijke
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belediging opgevat, maar ik vrees dat er intussen waarheid in
schuilde. Was Volodja Molchanov niet op advies van zijn vader, directeur van het Bolshoi Theater, Nederlands gaan studeren om zichzelf als tolk onmisbaar te maken en zodoende de
gigantische sovjetgevangenis op gezette tijden te ontlopen?
Daarop zei Arbatov iets opmerkelijks dat indruk op me maakte:
„The worst I could dream of for my country, is if we were to
follow in the footsteps of the United States.” Hij noemde de
Amerikaanse samenleving verziekt en door en door verrot, iets
waar ik al vele jaren van overtuigd ben.
Ik toonde hem de uitlating van Jimmy Carter in Le Monde dat
„la démocratie est le meilleur rempart contre le communisme.”68 Hij antwoordde dat Carter zelfs nooit in de USSR was
geweest. Hij bemoeide zich met Brzezinski en de Trilateral
Commission van de Rockefellers „to make the West go with
the West”. Hij vond de Carter-familie maar een twijfelachtig
gezelschap. Ik stelde voor: „Carter heeft zich laten interviewen
door Playboy. Waarom adviseert u Brezhnev niet hetzelfde te
doen?”
„Yes,” zei hij, „but we have to think also of reactions to such a
move here. A talk like that would also reach the media here
and would raise criticisms because of the nature of that magazine.”
„Okay, then let him be interviewed by US News & World Report.”
Arbatov vervolgde: „Mike Wallace of Sixty Minutes, Walter
Conkrite, who said he was ready to go anywhere in the USSR
to meet Brezhnev, and Bill Moyers were all here and tried, but
prior to his inauguration as president, Brezhnev gave one interview and that was to the Hearst Newspaper Group. Then
the French came. And now the Japanese. But I could imagine
he would be willing to give an interview to the Dutch television. If you do it cleverly and officially, through our ambassador in The Hague and via APN, it might work.” Ik probeerde
hem meteen in te schakelen om dit in Kremlin-kringen te helpen bewerkstelligen, maar hij onttrok zich aan die mogelijkheid, even snel als hij op de gedachte van een TV-gesprek met
Brezhnev was gekomen. Hij merkte aanvullend op: „It should
be timed correctly. Prior to a summit conference or prior to
the Belgrade Conference, something like that.”
Arbatov sprak erover hoe de Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten vulpennen boven nazi-Duitsland afwierpen. De
pennen veroorzaakten overal brandhaarden met het doel dat de
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Duitsers zich nog rotter zouden gedragen tegen geronselde arbeidskrachten uit andere landen, die op hun beurt nog meer
zouden proberen de Duiters te saboteren. De geallieerden, vertelde Arbatov, lieten postzegels maken met het portret van
Himmler in plaats van Hitler en wierpen deze boven Duitsland
af om de nazi’s tegen elkaar op te zetten. Zo maakten de Amerikanen en Engelsen ook voortdurend bekend dat Duitse piloten naar Engeland waren gevlucht en hun toestellen daar aan
de grond hadden gezet. Ze gebruikten dan de papieren van
neergeschoten Duitse piloten om hun verhalen authentiek te
doen lijken. De bedoeling was immers om de SS woedend te
maken op de Luftwaffe. Wat Arbatov vreesde was dat de betrekkingen tussen de Sovjet-Unie en Amerika in dergelijke koudeoorlogfasen zouden terechtkomen via dezelfde praktijken als
tegen de nazi’s.
De avond heb ik in het Bolshoi Theater doorgebracht waar
Tosca werd opgevoerd. Prachtig, ook al was het dan misschien
geen Callas. Ik werd tot tranen geroerd en dacht heel sterk aan
Peter als „mijn lieve jongen”. Ik ben eerder weggegaan om opnieuw te proberen hem in Londen te bellen.
Ik heb Yuri Andropovs redevoering ter gelegenheid van de
100ste geboortedag van Felix Dzerzhinsky gelezen. Leerzaam.
Ook hij sprak over de nieuwe Grondwet in wording. „One
can hear some claim in the West that the rights and freedoms of
Soviet citizens as spelled out in the new draft Constitution, although fairly broad in themselves, are reduced to naught by the
fact that their application and exercise are made dependent on
the interests of the state and society (…). The Soviet people see
no contradiction in this kind of dependence. We proceed from
the fact that an individual acquires true freedom if his activity
fits in with the general trend of social progress (…). Maxim
Gorky, a great humanist, said once, ‘I do oppose the freedom
that turns into laxity (…). This happens whenever one, losing
the sense of real social and cultural value, gives vent to his latent
ancient philistine individualism and cries out: ‘I am so nice, so
original, so unimitable, and here I am prevented from living at
my own free will’. It is not so terrible if he only shouts about it,
because when he begins to act at his own free will, he ends up
either as a counter-revolutionary or as a hooligan.’ These words
of Gorky retain their full topicality today,” aldus Yuri Andropov op 10 september 1977.
Hij vervolgde: „The overwhelming majority of the Soviet
people regard the fulfillment of their civic duties and the observance of law and order as their self-developed need, a habit,
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Twee Amerikanen arriveren voor het ontbijt; refreshing people.
Arbatov hoopt dat zijn land nooit de Amerikaanse kant op zal
gaan, maar wat zal de uiteindelijke uitkomst van de wedloop
zijn?
Het kamermeisje kwam met betraande ogen vertellen dat zij
mijn pleerol niet had gestolen. De receptie belde om te zeggen
dat zij hier al tien jaar werkte en er was nog nooit iets vermist.
Het toeristenbureau belde om te zeggen: „We hebben duizenden WC-rollen, u kunt er één krijgen; is dit uw eerste trip?”
„Nee,” zei ik: „Sedert 1971 mijn dertiende reis. Maar ik zal
voortaan mijn eigen papier meebrengen, net als mijn melk bij
de koffie en koffie zelf want ik vraag nu al drie dagen om het
schuurpapier dat u een pleerol noemt.” Tenslotte arriveerde
een cheffin bij mijn deur met een rol en de verklaring dat niemand iets had meegenomen. „Nee ik heb de rol die er was opgegeten,” zei ik tegen haar.
Eindelijk vier minuten met Peter in Londen getelefoneerd. Hij
klonk geruststellend, vertrouwd en loving.
Een uur gesproken met Vladimir Lomeiko, welke conversatie
ik in zijn geheel op de band heb opgenomen. Aan het einde
van ons gesprek merkte hij op dat iemand die over de SovjetUnie loog, altijd vroeg of laat ontdekt zou worden omdat hij
zijn gastheren dan niet recht in de ogen zou kunnen kijken. Ik
103
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a standard of behavior. However, we cannot close our eyes to
the fact that in our society there are still some facts of an underdeveloped sense of civic duty. There are still some embezzlers of socialist property, grabbers and hooligans, as well as some
individuals who shirk socially useful work. Therefore, while taking every step to improve the standards of our educational
work, notably our legal education, and while attaching paramount importance to persuasion, our state does apply some
measures of compulsion against certain individuals committing
anti-social actions.”
Volodja Molchanov zei dat hij tegen de TROS-filmers had gezegd: „Jullie hebben altijd zoveel gedonder bij de douane in
Moskou om de apparatuur erin en eruit te krijgen, waarom laten jullie die spullen hier niet op permanente basis staan?”
„Je zou het ook kunnen omdraaien,” zei ik. „Is het niet treurig
dat er in 1977 nog altijd door jullie geen betere douaneformaliteiten worden geleverd dan het geval is?” Hij zweeg, want hij
weet maar al te goed hoe hopeloos het sovjetdouanesysteem
wordt geregeld.
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zou niet graag de professionele bedriegers, geoefend in recht
aankijken en liegen of het gedrukt staat, de kost geven. Lomeiko gaf een boeiend exposé.
Het Leitmotiv van Vladimir Lomeiko was hoe Oost en West
van dit diepgewortelde, wederzijds wantrouwen, dat sedert
1945 de betrekkingen heeft verziekt en in gevaar gebracht, af
zouden kunnen komen. De Slotakte van Helsinki was een belangrijke stap in de juiste richting maar er was meer nodig.
„Men moet eerst de redenen van de achterdocht onderzoeken,” zei hij. „Het is een toestand die op de eerste plaats te maken heeft met het feit dat mensen in Oost en West elkaar slecht
kennen. Teveel aspecten van onze samenlevingen worden aan
beide zijden onvoldoende begrepen en doorgrond. Dat heeft
natuurlijk te maken met de historische ontwikkelingen in Europa. Men breekt in Holland sneller in Duitse auto’s in omdat
de Duitse nummerborden nog altijd emoties uit de Tweede
Wereldoorlog opwekken. Door de eeuwen heen hebben Europese volkeren geschillen met elkaar gehad en werden lessen
geleerd. Wij zijn bijvoorbeeld beschreven als absoluut andere
mensen dan de rest van de Europeanen. Men zou Russen geen
betrouwbaarheid kunnen toekennen. Ze waren in West-Europese ogen immers half Aziatisch? In West-Duitse films worden
altijd Aziaten genomen om onze helden uit te beelden. Joseph
Goebbels beschreef onze mensen ook altijd als Aziaten. Dit
wantrouwen is van generatie op generatie doorgegeven. Het is
een primaire vereiste om samen dit wantrouwen en een vermindering daarvan aan te pakken.”
„Dan is er de factor van kunstmatig aangewakkerd wantrouwen. Daarbij wordt vooral ingespeeld op de angst voor de zogenaamde groeiende sovjetbedreiging,” vervolgde Lomeiko.
„Er zijn mensen en groepen van mensen, die zich meer op hun
gemak voelden toen de Koude Oorlog nog in volle gang was.”
Hij sprak tegen dat het sovjetindustriële complex te vergelijken
zou zijn met de Westerse oorlogsindustrie. „In ons land zijn er
geen mensen, die zich persoonlijk verrijken door het vervaardigen van wapens of winst kunnen maken met de militaire industrie. Neem West-Duitsland: terwijl de bevolking over de
hele linie de buik vol heeft van oorlog of oorlogsdreiging,
wordt de militaire industrie voortdurend verder ontwikkeld
door monopolies, geleid door mensen die geld, macht en gezag
nastreven.”
„U denkt aan Krupp?”
„Nee,” ontkende Lomeiko, „Krupp heeft gezworen nooit meer
wapens te zullen maken. U kunt echter in ons land geen men104
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sen aanwijzen die aan de wapenindustrie verdienen. Die bestaan hier eenvoudig niet. Ik verzeker u dat ik nog nooit een
militair in ons land heb ontmoet die het betreurde dat er geen
crisissituatie in de wereld was.”
Ik vertelde eens een lezing te hebben gegeven in Detroit, waar
zakenmensen hoopten dat er een militair conflict zou komen,
want de industrie van dat gebied zou er wel bij varen.
„Wij zouden de wereld zo graag overtuigen dat we vredelievende bedoelingen hebben, maar het lukt ons niet om andere
naties hiervan te overtuigen. In het Westen heeft het militairindustriële complex bovendien gigantische mogelijkheden om
een eigen propaganda te voeren gericht op conflicten met ons.
Zo publiceerde Lord Chalfont nog in 1976 een artikel in The
Times waarin werd aangegeven hoe de Sovjet-Unie het Westen zou gaan aanvallen. Hij zei zelf wel dat we het volgens zijn
schema zouden kunnen uitvoeren, maar dat er ook een kans
was dat we niet zouden aanvallen. Maar intussen was de schade
alweer toegebracht. U kunt niet een artikel met een dergelijke
strekking in de sovjetmedia aanwijzen. Wij maken geen horrorpropaganda, zoals in het Westen met de neutronenbom. We
protesteren tegen dergelijke wapens, maar we onthouden ons
van gruwelverhalen, omdat dit onder onze bevolking menselijke problemen zou veroorzaken. Wij plegen geen propaganda
tegen de VS zoals zij tegenover ons voeren.”
„In Newsweek werd eens precies uiteengezet wat er zou gebeuren wanneer de Amerikanen een atoombom op Bratsk zouden
gooien. Dat is toch crazy?” gaf ik als voorbeeld.
„Ze zijn helemaal niet gek bij Newsweek. Ze weten precies wat
ze doen. Bovendien komt deze propaganda over de militaire
sovjetdreiging altijd ten tijde dat in het Congres fondsen moeten worden gevoteerd voor de militaire uitgaven, dus voor de
werkgelegenheid en het winst maken bij het militair-industriële complex. In dit spel manipuleren ze de mensen van de straat,
het volk dat de dupe is van al dit gemarchandeer.”
Ook sneed ik het feit aan dat nog altijd geen Westerse kranten
in Moskou te koop zijn. „Wij kunnen geen goud en dure valuta geven om jullie media in te voeren. Bovendien zouden we
hiermee propaganda tegen ons zelf invoeren. Daarnaast zouden
vele mensen in ons land hierdoor alleen maar meer minachting
voor het Westen krijgen, terwijl het tegenovergestelde wordt
beoogd.”
Van Lomeiko hebben Volodja en ik ons naar de Moskouse
Journalistenclub gehaast waar ongeveer vijftien collega’s ons
opwachtten. Tamara Sachnazarova was er ook. Ik probeerde

■

MEM23revisie

1977 – 1978

■

MEM23revisie

04-07-2008

12:03

Pagina 106

haar tot iets wat op een glimlach leek te bewegen, maar het was
weer hopeloos. De ontmoeting duurde anderhalf uur. Ze wilden weten hoe ik in de journalistiek terecht was gekomen. Ik
vertelde van Nijenrode, Yale en Henk Hofland bij het Algemeen Handelsblad. Vervolgens Sukarno in Rome, en meteen
maar naar de Club van Rome, en dat ik in 1971 als gast van dr.
Jermen Gvishiani, vice-voorzitter van het Comittee for Science
and Technology of the USSR en Council of Ministers in Moskou terecht was gekomen. Spartak Beglov opende met de vraag
welke methoden ik gebruikte als journalist. Ik zei dat wanneer
ik erop uitging, dit voor mij hetzelfde was als kwartet maken,
wanneer ik vroeger op De Horst mijn cello afstemde op de drie
andere instrumenten; meestal mijn moeder met altviool, mijn
grootmoeder met viool en oom Elie Poslavsky eveneens met
viool. Ook noemde ik de slogan van Kees van Langeraad dat
een succesvol interview te vergelijken is met een lucifer onder
iemands achterste houden. Een journalist die in Colombia had
gestudeerd, gaf me een boekje dat hij over Time magazine had
geschreven en waarmee hij zijn doctoraal had gehaald.
Ook de journalist van Komsomolskaya Pravda, die ik naar Amsterdam had uitgenodigd, was er weer. Hij zei dat hij graag had
willen komen, maar hij was door zijn krant ergens anders heen
gezonden. Sergei Golyakov, managing editor van de New Times,
zei dat hij mij zijn blad wilde sturen en ik gaf mijn kaartje.69
Dineerde met Spartak Beglov en een APN-redacteur, die zichzelf opdrong en die ik er eigenlijk absoluut niet bij wilde hebben als storend element.
Toch voelde ik in de aanwezigheid van de sovjetcollega’s een
golf van cynisme, ongeloofwaardigheid, scepticisme en vooroordelen jegens mij. Het was bijvoorbeeld duidelijk onmogelijk om mijn indrukken van de Sovjet-Unie te veel te berde te
brengen. Ik voelde dat ik dit beter niet kon doen. Volodja zei
later dat ik het „uitstekend” had gedaan. „Willem, jij moet ook
naar Hollywood.” Agarisjef van Komsomolskaya Pravda had Volodja gevraagd meteen een artikel over mijn JFK-boekje te
schrijven.
23 september 1977

Spartak Beglov sneed gisteren ook het onderwerp van voorlichting van het grote publiek aan, waarvan ik me direct distantieerde door te zeggen dat dit een „moeilijk onderwerp” was.
Ik wees op een opkomend verschijnsel: nieuwe generaties
mensen in de USSR, meer en meer blootgesteld aan invloeden
69 Jarenlang kreeg ik het blad in Amsterdam toegezonden.
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van buiten de Sovjet-Unie en de gevolgen daarvan. Beglov
mompelde iets van „of course”, maar een andere Rus die me
dit hoorde zeggen keek woedend.
Sommige oude dametjes in Moskou doen me aan mam denken:
natuurlijk, nooit lipstick, een chignon, volmaakt zichzelf, haast
maagdelijk. Waarom mocht mam niet langer leven? Toch heb
ik die laatste jaren zoveel als maar mogelijk van haar genoten.
Er is nu Engelse les op de sovjettelevisie.
Ontmoette Sergei Lossev, deputy director general van TASS, op zijn
verzoek trouwens. Hij bracht enkele pagina’s telegrammen van
het TASS-kantoor uit Tokio mee waarbij de journalist Nobuhiko Ochiai in een serie artikelen in het weekblad Shukan Bunshun had gemeld dat J. Edgar Hoover en de CIA „had set into action against Kennedy the same underworld-CIA team involved
in attempts to assassinate Fidel Castro of Cuba, because the liberal, strong-willed president represented ‘a national security’
risk”. Richard Nixon zou vanwege diens nauwe betrekkingen
met Hoover van het complot hebben afgeweten. Watergate
had te maken met het onderdrukken van gegevens over de
moord in Dallas. De Japanse journalist verbindt maffiagangsters
Sam Giancana, John Rosselli en Santos Trafficante met herhaalde pogingen Castro te vermoorden, wat waar is. Dezelfde boeven waren later betrokken bij de moord op Kennedy, zoals via
de betrokkenheid van David Ferrie. Hij werd vermoord kort
nadat officier van justitie, Jim Garrison, in New Orleans hem
in de peiling had gekregen. Giancana werd in 1975 vermoord
zogenaamd onder FBI-protectie, en nota bene een paar dagen
voor hij zou getuigen voor het comité van onderzoek in Washington. Rosselli’s lichaam werd in 1976 in Miami Beach gevonden. George de Mohrenschildt pleegde zogenaamd zelfmoord,
enzovoort. Lossev wilde weten wat ik hier allemaal van dacht.
Veel van deze analyse klinkt heel plausibel. We spraken langdurig over Amerika. Ik lichtte hem natuurlijk ook in over de
Dimitri Dimitrov-affaire.
Om 15.00 uur ontmoette ik Jermen Gvishiani. Ik werd ontvangen door een nieuwe official voor het protocol, Andrei
Stepoura. Victor Krylov zit ergens anders. Dit soort posten verandert hier voortdurend. We zaten in een kamer met een lange
tafel voor vergaderingen. Gvishiani had een assistent meegenomen (met een spraakgebrek), een Frans sprekende secretaresse
en Stepoura. Ik vond deze entourage nogal vervelend, want
dan gaat veel van het vertrouwelijke karakter verloren. Maar ik
ben geoefend om me van niemand verder iets aan te trekken
en te doen of de anderen lucht zijn.
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Gvishiani begon zelf over ons plan samen een boek te schrijven. Hij excuseerde zich voor de vertragingen. Hoeveel tijd
dacht ik nog nodig te hebben? Ik antwoordde dat met wat we
reeds hadden driemaal twee uren ons een heel eind in de juiste
richting zou brengen. „Op 24 oktober zouden we in Finland
een paar uur kunnen praten, wat op de band zou kunnen worden opgenomen,” stelde Gvishiani voor. Ik antwoordde dat ik
die dag een lezing in Pittsburgh moest geven. Misschien konden we van 22 tot 24 november in Genève werken? Of anders
van 25 november tot 2 december in Wenen. Er zou een ontmoeting met Stanford University worden gehouden en dan
kon ik ook andere aanwezigen interviewen.
Er was een vergadering van de Club van Rome in Moskou in
het House of Friendship geweest, die door 120 sovjetwetenschappers was bijgewoond, waaronder een aantal Academicians,
de hoogste graad van wetenschappers in dit land. Dit was een
soort doorbraak want men staat al jaren sceptisch tegenover het
Grenzen aan de groei-concept van Aurelio Peccei en de zijnen.
Intussen was hijzelf directeur geworden van een nieuw Institute for System Analysis in Moskou wat veel tijd van hem vergde.
Hij concentreerde zich vooral op komende te verwachten klimaatsveranderingen op de planeet. Hij dacht dat men met de
bestudering hiervan in Moskou verder was dan in de VS. Hij
wachtte nog op het rapport van de National Academy of
Sciences in Washington, uitgegeven door Philip Handler, wat
ik al heb. De sovjetstudie zou in 1978 wereldwijd bekend
moeten worden gemaakt. „I would like you to consider possibilities how best to present this material to the world.” Ik antwoordde uitstekende contacten met ABC-televisie te hebben en
dat dit een methode voor publiciteit zou kunnen zijn. Hij vertelde vorige week iemand van ABC te hebben ontvangen. Ik
vroeg wie het was. Hij kon in zijn rode leren map geen gegevens vinden en vroeg Stepoura de naam op te zoeken. Het
bleek William Sheehan, senior vice-president te zijn geweest.
„Talk to him,” zei dr. Gvishiani, „we might find cooperation
and you can take care of Eurovision.”
Hij vertelde kennis te hebben genomen van mijn activiteiten
in de VS en de JFK-affaire met De Mohrenschildt en Dimitrov.
„You made a lot of noise.” Ik gaf hem aanvullende informatie
over deze zaken en dacht: dat vertelt hij vanavond aan de dinertafel aan Kosygin.70 Ook sprak ik over Jimmy Carter, die
met Bijbels langs de deuren was gegaan voor hij op het Witte
70 De Gvishiani’s woonden samen met de Kosygins.

108

04-07-2008

12:03

Pagina 109

Nedbajev van APN bood me een etentje aan samen met Volodja Molchanov in een nogal luxueus restaurant. Hij zei me als
„moeilijke journalist” te beschouwen, maar wel „interessant”.
Ik vroeg hem waarom ik altijd vice-ministers en vice-presidenten van academies en instellingen ontmoette. „Onze ministers
en hogere functionarissen zijn dag in dag uit met de problemen
van onze economie bezig. Ieder uur dat zij kunnen winnen is
meegenomen. Daarom staan hun plaatsvervangers journalisten
te woord.” Ik zei een interviewboek met sovjetgeleerden te
willen schrijven. Hij vroeg het project op papier te zetten.
Na het eten met Nedbajev ging ik mee naar Volodja’s huis,
waar Consuelo op ons wachtte. Hij stelde me voor aan buren,
de pianist Vladimir Feltsman en zijn vrouw Anja. Feltsman
109

Moskou

Huis terechtkwam en hoe de psychohistorici in de VS zich over
deze symptomen in de breinen van hun leiders bogen. Het
scheen hem nogal te amuseren. Stepoura, die stijf en idioot
deed toen ik arriveerde, gaf me na afloop een hand met de
woorden: „I have become one of your admirers.” Dat was vlug
gefikst.
We bespraken kort de kansen van Philips. Ik bracht de boodschap van ambassadeur Romanov over dat hij graag een bezoek
van Gvishiani aan Eindhoven wilde regelen. „Well,” antwoordde hij: „I have more than one pretext to go, because Holland
has also become a member of IIASA (International Institute of
Applied System Analysis) in Vienna.” Hij vroeg of ik de indruk
had dat Philips nu meer bereid was om met hem te spreken,
zich natuurlijk herinnerend hoe hij in het verleden herhaaldelijk werd gebruuskeerd. Hij was vooral geïnteresseerd om met
Philips te spreken over consumptiegoederen en misschien videoapparatuur. Maar hij vroeg me er op te letten dat in Eindhoven vooral niet de indruk zou worden gewekt dat hij zat te
springen om te komen. Zal ik de idioten bij Philips dan toch
maar weer eens benaderen?
Hij vroeg ook nog naar Francisco Paesa, Dewi Sukarno’s voormalige „amant”, die ik al enkele jaren geleden bij hem binnenbracht. „Dat is een penibel onderwerp,” antwoordde ik „want
mevrouw Sukarno noemt hem nooit meer. Aan die relatie is
een einde gekomen.”
„Het zag er aanvankelijk veelbelovend uit om met Paesa samen
te werken,” zei Gvishiani „maar uiteindelijk he did not deliver.”
We namen hartelijk afscheid. Het was als een ontmoeting tussen oude vrienden, zoiets als bij Arbatov, al voel ik me meer
„thuis” bij Gvishiani. Het was inmiddels 16.30 uur.
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won op negentienjarige leeftijd de prix d’excellence in Parijs. Ik
voelde me zeer tot hem aangetrokken, baardje, open ogen,
geïnteresseerd in Messiaen, in een overigens ongezellige flat.
Kon mijn ogen niet van zijn handen afhouden. Hij schijnt niet
veel te studeren momenteel. Hij gaf me een plaat van de beide
Chopin-concerten door hem gespeeld. Hij had al contacten
met Het Concertgebouw gehad om het tweede concert van
Brahms te komen spelen. We hadden koffie met een grote
taart. Ze boden Cointreaux aan, maar dat wilde ik niet. Ze
hadden natuurlijk toch al weinig. Ik voelde me er erg thuis. Ik
had een beetje het gevoel, trouwens bij alle ontmoetingen deze
dagen, een soort attractie te zijn vanwege de publiciteit, ook
hier, inzake de JFK-affaire.
De trip van tien dagen is alweer voorbij. Onbegrijpelijk.
24 september 1977

Volodja haalde me al om 05.20 uur in hotel Rossia af om me
naar het vliegveld te begeleiden. Hij had een cadeautje voor
Peter, een dienblad met een Russische theepot erop geschilderd. „Remember, you will always have a friend in Moscow,”
benadrukte hij. Hij verwachtte overigens dat Aleksei Kosygin
zou aftreden. „Dat heeft hij al vijfmaal gevraagd. Gvishiani zal
dan een zeer hoge functie krijgen of hij verdwijnt totaal van
het toneel. Misschien is hij om die reden dan ook geïnteresseerd om nu een boek te schrijven met jou.” Hij zei dat de
Club van Rome maar weinig publiciteit had gekregen en werd
afgedaan als een puur burgerlijke organisatie.
flight 211
Ik opperde tegen Volodja, denkende aan wat journalist Valéry
in Leningrad had gezegd: „Ik denk dat burgers hier twee gezichten hebben, een voor wat ze bij APN verkondigen en een
ander thuis tegenover Consuelo.” Hij reageerde niet.
Volodja was opgewonden over het bericht dat boven een
dorpje ten noorden van Leningrad een ster „als een kwal in de
zee” boven de huizen was verschenen. Veel mensen dachten
vanwege een geelachtig licht dat een atoomoorlog was uitgebroken. „Je zult zien dat er mensen naar een psychiatrische kliniek moeten,” zei hij. De geleerden schijnen voor een raadsel
te staan over wat het kan zijn geweest.
Volodja zei: „Jouw positie in de Sovjet-Unie begint gunstiger
te worden dan voor de meeste communistische journalisten.”
Goed teken.
SU
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Stockholm
Het prachtigste weer van de wereld. Na wat zoeken vond ik
het Sturebadet, waar een oud dametje achter de kassa zat. Entree achttien kronen. Er liep inderdaad een half dozijn nichten
rond, die open en bloot met elkaars pikken speelden maar verder stelde het niets voor. Een zeer amateuristische toestand vergeleken bij Amsterdam, New York of San Francisco. De schok
na Moskou was groot. Zweden doet me het meest aan Zwitserland denken, landen die buiten de oorlog bleven. Wat hier
aan jongens rondloopt, ogen, gezichten, lijven, haar, huidskleur, jeans, stijl, noem maar op: een gigantische grabbelton.
Ze lijken in een gareel te zitten wat geen ruimte voor uitspattingen laat. Gevolg: een hoog percentage zelfmoorden. Ze zitten in een val. De tegenstelling met Moskou is schokkend. De
Zweedse samenleving versus het sovjetconcept van beter iedereen wat, in plaats van een welvarende top en de rest armoezaaiers.
Ik zie in De Telegraaf dat ambassadeur Piet Schaepman door
Max van der Stoel voor onbepaalde tijd met ziekteverlof is gezonden. Hij schijnt een open brief in De Telegraaf te hebben gezet waarin hij de minister en de top van het departement ervan
beschuldigde de naam van Nederland in het buitenland in diskrediet te brengen. Daarop zond Van der Stoel het hoofd van
de Rijksgeneeskundige Dienst, drs. Cees Koning, naar Singapore om Schaepman op te halen. Hij verklaarde de ambassadeur echter geestelijk en lichamelijk gezond. De ambassadeur
is naar Den Haag gekomen en werd door Van der Stoel met
ziekteverlof gezonden. Schaepman pikt het niet en gaat naar de
rechter. Misschien is deze ambassadeur te lang buiten geweest
waardoor hij de situatie in Den Haag uit het oog heeft verloren. Van der Stoel is natuurlijk useless.
111
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Dit had een non-stopvlucht naar Zweden moeten zijn, maar er
wordt in Leningrad geland om extra passagiers te laten instappen.
Le Monde meldt dat mevrouw Gandhi op beschuldiging van
corruptie op 17 september 1977 werd gearresteerd. Schokkend
nieuws. Eveneens werden sommige van haar naaste medewerkers opgepakt. Oud-premier Ali Bhutto van Pakistan werd
opnieuw gearresteerd, eveneens op 17 september, ook met een
aantal medewerkers. Hij zou verantwoordelijk zijn voor het
vermoorden van enkele personen, wat zijn situatie aanzienlijk
precairder maakt dan die van mevrouw Gandhi.
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De herfstkleuren zetten door, prachtig.
Peter vertelde over een brand te hebben gedroomd. „Daar
hebben we het over gehad toen we in het St. Regis logeerde,”
zei ik.
Werk aan de in de USSR opgenomen gesprekken.
26 september 1977

Nam een metro naar Hässelby om professor Clarence Blomquist te ontmoeten, die een belangrijke rol speelde in het congres van psychiaters in Hawaï waarbij de Sovjet-Unie werd
veroordeeld. Hij wist niet dat The Moscow News hem had geciteerd: „I and many other people have tried to study these case
reports of some Soviet dissidents who were interned in mental
hospitals and most of us who have done this have found these
people are or were ill.”71 Hij bevestigde dit tegenover mij, alhoewel hij eraan toevoegde: „Het is natuurlijk uitermate moeilijk voor ons, en ik spreek tevens namens een groep Deense
collega’s die geen Russisch spreken, om een oordeel te vellen.
Maar hetzelfde geldt voor bepaalde kringen in andere landen,
die zoveel ophef maken over wat wordt beschreven als terreur
in psychiatrische inrichtingen in de USSR.”
Blomquist doceert medische ethiek en is verbonden aan de
psychiatrische afdeling van het Karolinska ziekenhuis in Stockholm. Hij moet nu namens de conferentie de Verklaring van
Hawaï schrijven. Zij bevat een tiental paragrafen over een door
alle landen in de wereld te aanvaarden ethiek in de psychiatrie.72 Hij schreef negen ontwerpen. Het laatste werd met 44
stemmen – en geen stemmen tegen – aangenomen, ook door
de Sovjet-Unie. Hij vertelde dat na afloop een woedende
Amerikaanse journalist van The Honolulu Advertiser op hem was
afgestormd: „Kijk wat u hebt gedaan, nu zijn de sovjets ermee
akkoord gegaan.” Sommigen hadden er juist naar gestreefd te
voorkomen dat er een Verklaring kwam waar Moskou zich in
zou kunnen vinden. „U moet zich voorstellen, hoe abnormaal
de stemming is geweest,” vervolgde Blomquist. „De Amerikanen hebben 19.000 psychiaters die vertegenwoordigd zijn in
de World Psychiatric Association. De sovjets hebben 34.000
psychiaters. De Amerikanen hadden in de WPA 30 stemmen, en
de sovjets slechts 23. En waarom? Omdat de Amerikanen meer
contributie betalen aan de WPA. Het komt er op neer dat, hadden de sovjets er maar meer geld in gestoken, zij een meerder71 The Moscow News, 15 september 1977.
72 Zie bijlage 13.
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heid van stemmen zouden hebben behaald en op alle punten
hun zin hadden kunnen krijgen.” Hij vertelde dat Zweden zes
stemmen in de WPA bezat.
Het is een feit dat buitenlandse waarnemers weinig anders kunnen doen dan de dossiers bestuderen die de sovjets over patiënten in psychiatrische klinieken vrijgeven. Het zou voor Moskou het eenvoudigst zijn geweest als zij de rapporten die zij
over bekende dissidenten in bezit hebben gewoon vrijgegeven
zouden hebben om aan te tonen dat ze niet goed bij hun hoofd
zouden zijn. Maar dat is dan weer in strijd met de medische
ethiek. Er werd een middenweg bewandeld. Er zijn een twaalftal „casestudies” op vertrouwelijke basis aan de WPA ter beschikking gesteld. De zaken zijn grondig onderzocht en de
ontvangen dossiers waren „volkomen in orde,” aldus Blomquist, die ze zelf had bestudeerd. Hij begreep ook wel dat de
critici van sovjetpsychiatrie hierop antwoordden met te zeggen
dat het eenvoudig is om zulke zaken in elkaar te zetten en zogenaamd vrij te geven. „Als dat het geval is geweest,” zei professor Blomquist „dan is het bijzonder knap gedaan.”
In New York werd een Russische dissident aan een dertigtal
psychiaters getoond. Hij sprak geen woord Engels. Er was een
tolk nodig. „Ik vraag u,” aldus Blomquist „hoe kan iemand
zich een oordeel over deze man vormen na een dergelijk voor
propagandadoeleinden in elkaar gezet gesprek? Alleen na een
langdurige behandeling door een Westerse collega die perfect
de Russische taal beheerst, zou een dergelijk onderzoek waarde
hebben.” Hij vertelde dat een Zweed uit een psychiatrische
kliniek was weggelopen en in Polen politiek asiel had gevraagd. „Hij zou door ons tegen zijn wil onrechtmatig zijn behandeld. Wij weten exact dat de betrokken patiënt psychopaat
is maar we kunnen tegen zulke beschuldigingen weinig uitrichten want de dossiers behoren geheim te blijven.”
„Maar u wilt toch niet zeggen dat er in sovjetinrichtingen geen
misbruik zou voorkomen?”
„Zeker niet. Er zullen zeker psychiaters zijn die meer loyaliteit
voelen voor het sovjetsysteem dan voor de belangen van hun
patiënten. Maar volgens onze informaties betreffen het uitzonderingen. In Hawaï was duidelijk dat de antisovjetlobby van
Amerikanen, Canadezen, Australiërs, Nieuw-Zeelanders en
Engelsen bijzonder goed was georganiseerd. Waarom wordt er
geen aandacht gevraagd voor dergelijke misbruiken in Argentinië of Chili? In Zuid-Afrika bevinden zich niet minder dan negenduizend zwarten in bijzondere inrichtingen. Ze worden als
ziekenhuizen door een bedrijf gerund en gefinancierd door
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Pretoria. Als dekmantel zou er slechts een psychiater voor die
negenduizend „patiënten” zijn. Dat zegt een rapport van de
WHO. Een zwarte die op straat zonder pasje wordt aangetroffen, kan door iedere politieman naar een dergelijke inrichting
worden verwezen. Er bestaan slavenverhoudingen in die situaties.”
Hippocrates besefte al in de vijfde eeuw vóór Christus dat een
arts een beroepsgeheim diende te bewaren. Dr. Margaret Mead
wees er eens op dat vóór het aanvaarden van de eed van Hippocrates patiënten aan de heidenen waren overgeleverd. „The
patient could never be certain, when he hired a doctor for
some white magic, that one of his enemies had not paid to dispatch him with black magic.” 73 Achter dit hete hangijzer wordt
waarschijnlijk nog altijd de nodige ellende en veel onrechtmatigheid verborgen.
Heb The File on the Tsar van Anthony Summers en Tom Mangold te pakken gekregen.74 De laatste dagen van die familie in
Jekatarinenburg moeten werkelijk een hel zijn geweest. Afschuwelijke reportage. Toch denk ik dat Dimitri Dimitrov
luchtkastelen najaagt met zijn verhalen over een vlucht naar
Roemenië en een dagboek van de tsaar dat aldaar gevonden
zou zijn.
Na de lunch heb ik het blauwe trammetje naar Salsjöbanan genomen om te zien wat Aurelio Peccei en de Club van Rome
aldaar uitvreten. Aurelio was nog niet gearriveerd. Ik liet een
boodschap achter of hij me in hotel Terminus wilde bellen.
27 september 1977

Van de 104 miljoen werkkrachten op het Afrikaanse continent
is niet minder dan 60 miljoen werkloos. Los dat maar even op.
Ik ga naar huis. Ik heb geen zin meer in de Club van Rome en
het gedoe er omheen. Aurelio is er trouwens nog steeds niet.75

73 The New York Times, 2 september 1977.
74 Anthony Summers & Tom Mangold, The File on the Tsar, Fontana/ Collins, London,
1976.
75 Bij thuiskomst vond ik een telex met het bericht dat hij pas 28 september in Zweden
zou arriveren.
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28 september 1977

Amerbos
Ik luister aandachtig naar het spel van Volodja Feltsman als hij
Chopin speelt. Ik zie zijn gezichtsuitdrukking voor me. Hij
speelt deze muziek duidelijk rustiger en gedragener dan anderen. Misschien soms zelfs te langzaam.
Oud-ambassadeur Pak Hanafi schreef uit Parijs dat het hem
niet lukte contact met Dewi Sukarno te maken, of ik hier iets
aan kon doen. Ik telefoneerde haar, maar zij maakte duidelijk al
enige tijd bezig te zijn om Indonesiërs, wie het ook zijn, buiten
de deur van 12 Avenue Montaigne te houden.
De journalist Anton Koenen belde uit Wenen met een verward
verhaal dat hij met zijn vrouw, Sue Masterman, een artikel had
geschreven: WIE IS WILLEM OLTMANS. Het was bedoeld als tegengif in de GPD-bladen na het stuk van Henk Kolb uit Washington dat ik KGB-connecties zou hebben. „De meeste journalisten in Washington verklaren je compleet voor gek met wat je
allemaal over die mysterieuze generaal hebt verteld.” Ik zei
maar niets, maar hoe goed bedoeld ook, Anton en Sue weten
helemaal niets van me.
29 september 1977

Ik had een nachtmerrie. Droomde dat ik moest sterven en mijn
laatste wensen op papier zetten. Mijn ouders waren er ook. Ik
huilde want ik maakte me zorgen over mijn dagboek.
Croiset zei: „Allemaal onzin.”
Bezocht Vadim Leonov van TASS in Den Haag. Aardige kerel
met een dochtertje van zes en een vrouw met rood geverfd
haar.
Bezocht Anna Bebrits, de Hongaase ambassadrice, die De
Waarheid zat te lezen. Zij had in een artikel van Josje Hagers in
Privé gelezen, dat Van der Stoel door zijn vrouw de deur uit
was gezet. Verbaast me niets. Max had in de VN weer gehamerd
op mensenrechten. Zij liet er meteen op volgen: „De Amerikanen laten weer het vuile werk door hun bondgenoten doen.”
Ze was blij met drie artikelen van André Spoor uit Hongarije,
vooral nadat An Salomonson eerst de markt had verpest. Het
115

1977 – 1978

■

MEM23revisie

04-07-2008

12:03

Pagina 116

had haar moeite gekost de autoriteiten te overtuigen dat zij het
met Spoor wilde proberen. Nu wilde zij ook Van der Pluym
van de Volkskrant voor een reis uitnodigen.
Mevrouw Bebrits was door Gu Kraaijenhoff van AKZO voor
een lunch uitgenodigd, waarbij ook oud-minister W.K.N.
Schmelzer had aangezeten. Zij was zelfs samen met Schmelzer
naar Den Haag teruggereden. Die zak Gu76 moest eens weten
dat ik de contacten van AKZO met Hongarije met mijn oude
Nijenrode amice Siebe Minnema op de rails heb gezet, via
deze mevrouw Bebrits.
Romanov bleek te zijn gaan jagen in Friesland. Arme dieren.
Ik dineerde met de Amerikaanse, zwarte schrijver Richard Price. Hij was verbaal weer zeer op dreef. Hij had als nicht een artikel geschreven voor Penthouse over leerbars in New York
City. Hij meende dat in leer gehulde doktoren, advocaten en
zelfs dokwerkers met dit gedrag infantiele dromen uitleefden,
in de geest van „look at me mammie, what I dare to do!” Hij
vergeleek New York vandaag met München in 1935. „Manhattan today is like a bar of dynamite. It can explode any day.”
Op Amerbos keek hij naar mijn kasten met dagboeken en
merkte op, met typische Yankee overdrijving: „That is the most
impressive thing I have ever seen.”
30 september 1977

Volodja Feltsman speelt Chopin erg poëtisch.
Wat me in de stad opviel was het verschil met Zweden. Hoeveel slonziger, viezer en armoediger is het hier. En ze denken intussen in Holland dat ze tot het puikje van de wereld behoren.
Keke is nog overstuur van de kennel. Hij begint om 07.00 uur
te blaffen. Dan haal ik hem maar naar boven en leg hem op een
laken naast me in bed. Ik had hem al een flink bad gegeven nadat ik hem had opgehaald.
De Amerikaanse psychiater Stanley Lesse is van mening dat traditionele statussymbolen in de toekomst geen waarde meer
zullen hebben. Natuurlijk niet, we zullen zelfs koningshuizen
(moeten) ontgroeien. Hij denkt dat „het individu” in het jaar
tweeduizend niet meer bestaat. Er zal een nieuwe „groepsmens” komen en de individualist zal zich dan moeten laten
welgevallen te worden aangezien voor reactionair en geestelijk
niet helemaal normaal. De grootste spanningen zullen worden
veroorzaakt door gevoelens van de groep vervreemd te zijn. Ik
geloof er niets van.
76 Kraaijenhoff was de halfbroer van mijn ex-vrouw Frieda Westerman.
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Relletje rond Beatrix en Claus, die in Amerika zijn. Johan Oldekalter, die fijne mijnheer, confronteerde het prinselijk paar
met berichten dat men het Zweedse koningshuis zou hebben
geschoffeerd, waar Beatrix bij de doop van een prinsesje had
moeten zijn, omdat zij als peettante was benoemd. Beatrix
heeft koningin Sylvia gebeld dat ze verhinderd waren vanwege
een geplande reis naar de VS. „Claus en ik,” zei de prinses „wilden met alle geweld de tentoonstelling van bewegende kunst
van Calder zien, want we houden erg van moderne kunst.”
Oldekalter wees Claus er op dat Bild am Sonntag had bericht dat
hij door Duitse terroristen zou worden ontvoerd. Claus werd
boos en noemde het „misdadig onzingeschrijf”.
De CDA Tweede-Kamerleden Scholten en De Boer hebben
vragen aan Van der Stoel gesteld over de aankoop van Russische Lada automobielen door de automobielcentrale van het
Rijk. Dit omdat onderdelen van de Lada in sovjetstrafkampen
zouden worden vervaardigd.
Ik heb hofdame freule Röell een briefje geschreven om te vragen of het niet mogelijk was voordrachtskunstenares Nel Oosthout nu ook eens een koninklijke onderscheiding te bezorgen.
Nel heeft zoveel vijanden en beroepsjaloezie te verduren. Toch
verdient zij dit. Op 16 november geeft zij een afscheidsvoorstelling. Ik heb gesuggereerd dat Juliana deze zou kunnen bijwonen.
Max Westerman stuurt een verzameling knipsels, die hij tijdens
mijn reis heeft aangelegd. Aantrekkelijke jongen.
De NRC bericht dat de ACF-aandelen een nieuw dieptepunt
hebben bereikt. Gerard Croiset adviseerde eens ze tegen iedere
prijs vast te houden. Ik geloof dat ik er maar gewoon op blijf
zitten, zoals mam ook altijd heeft gedaan. Broer Theo zegt dat
de heer Coté van de AMRO ons had behoren te waarschuwen.
Theo wist ook niet wat er van te verwachten viel en dat is de
geldspecialist in de familie.
117
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Keke is dermate vervelend dat ik mijn geduld heb verloren en
hem vier harde tikken op zijn bibs heb gegeven. Mijn hand
deed er zelfs pijn van. Ik kreeg het er warm van. Was buiten
mezelf van woede. Steeds dacht ik, het is maar een hond, en hij
is zo oud. Ik ben getuige van mijn eigen walgelijke gedrag tegenover dit beestje. Een mens is een onding. Godzijdank ben
ik bespaard gebleven kinderen te maltraiteren, zoals mij is
overkomen omdat mam zich soms ook niet kon beheersen.
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2 oktober 1977

Ik belde Anton Constandse om naar zijn vrouw te informeren.
Het gaat zeer slecht met haar. Haar ogen begeven het. Constandse vertelde dat De Nieuwe Linie doodging. „Er is absoluut
geen journalistieke leiding meer.” Nee, het is een damescollectief geworden. Ik belde Henk Hofland om hem te adviseren
eens met Constandse te bellen. Hij was met de hond aan het
wandelen en belde niet terug.
Een gepensioneerde professor Engels in New York City beschrijft ons aller voorland: „After all, old age is a disease in
America. The aged person becomes a leper, to be put away in
an institution (…). I am no longer (in their eyes) an active, intelligent human being. I am now a relic (…). The doctor tells
me I am in very good shape. My mind is teeming with ideas,
but no one wants them. I don’t want to fill the time before I
die. I want to use the time. I need to work, not make-work,
not a hobby, not volunteer work, I need a job. I want my old
job back. I was good at it. To be considered unfit for the very
job for which I was trained, is the cruelest kind of rejection.
Then I am truly unfit, no good at anything. There is no longer
any incentive to work: there is only the overwhelming fear of
further rejection. Nothing else matters, nothing else affords any
kind of compensation.”77 Dat is precies hoe mijn vader zich
voelde. Hij viel dood onder de stress van „having been reduced
to nothingness”.
De filosoof Walter Kaufman van Princeton University noemt
Hitler als een extreem voorbeeld van „selectief mededogen”.
„He was a vegetarian and opposed vivisection of animals. His
case was extreme, but the syndrome is typical.” Het is waar dat
de ongelijkheid in medeleven tussen bijvoorbeeld de miljoenen die over abortussen te hoop lopen en zich geen bal aantrekken van hongerende of mishandelde kinderen in de wereld, niet te overbruggen lijkt, of zelfs is. Kaufman geeft aan dat
vele mensen die voorgeven mededogen met dieren te hebben,
tezelfdertijd nauwelijks bereid zijn iets voor de medemens te
doen. Het is oude koek eigenlijk en toch word je er dagelijks
aan herinnerd.78
In India is de automobilist die een koe aanrijdt in levensgevaar.
Koeien – maar niet outcasts – mogen een Hindoetempel binnenwandelen, maar een jongetje dat eens een bal wilde ophalen
werd door een Hindoe priester doodgeknuppeld. Kaufman herinnert er aan dat sinds de Tweede Wereldoorlog veertig mil77 The New York Times, 8 augustus 1977.
78 The New York Times, 27 september 1977.
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Soms denk ik dat ik een monster ben. Moest een paar maal uit
bed omdat Keke piepte. Ik ging hem aaien en rustig maken.
Om 03.00 uur begon hij te blaffen, dus weer naar beneden. Ik
gaf hem een tik met een krant. Het kwam niet bij me op dat
hij misschien echt ziek was. Hij moet vreselijk zijn geschrokken. Ik kon er niet meer van slapen. Werd om 09.30 uur gewekt door een telefoontje van de Cubaanse ambassade. Kekes
maag rommelde. Ik kon het horen. Het beestje was van streek.
Ik belde mevrouw Offereins in Bosch en Duin. Zij adviseerde
rijstewater te geven. „Niet aandringen met het andere voedsel,” zei ze. Vannacht had ik behoren te bedenken dat hij misschien ziek was. Dit is nooit eerder gebeurd. Die extreme woedereacties die Keke in me opwekt, vind ik vreselijk.
Bezocht ambassadeur Martorell van Cuba om een interview
met vice-president Carlos Rafael Rodriguez te bespreken.
Een eerste brief van Casper, na het Willemstad-fiasco. Uiteindelijk heeft hij zich op Curaçao met scuba diving beziggehouden en kennelijk zelfs geen nummer gemaakt, waar hij zich zo
op verheugd had. Hij is terug in Apura, waar hij zegt met 50
Indianen, 60 Surinamers en 8 Amerikanen aan de spoorlijn te
werken. Hij probeert onze botsing te analyseren. Wat me weer
verbaast, is dat een van zijn aarzelingen tegenover mij is gebleven: „Dat mijn ouders slapeloze nachten hebben als ze weten
dat ik in jouw buurt ben. Vraag niet waarom. That’s the way
they feel. I feel like shit when they worry like that.” Hoe moet
ik daarop reageren? Misschien is de heer Van den Wall Bake
generaal, maar waar zitten zijn hersens? Wat weten die mensen
van me af, anders dan achterklap en roddels, of leugens – op
verzoek van de BVD in De Telegraaf wereldkundig gemaakt.
Dan moeten ze dat vod ook maar niet lezen. God straft.
Jan Buis van Bruna noemt mijn JFK-boekje „een miskleun”.
„Alles komt terug, dus daar praten we maar niet meer over.”
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joen mensen dienden te verhuizen als gevolg van onverdraagzaamheid en dat overal weer opduikende symptomen van irrationaliteit en selectief mededogen overheersen. Ik kijk net naar
een film van het „genie” Joris Ivens, die laat zien hoe een groep
Chinezen een varken vangt. Vervolgens worden we getrakteerd op de „muziek” van het dier in doodsangst, dan een lang
scherp mes, enzovoorts. Is er werkelijk geen andere vorm van
entertainment mogelijk? Keke blaft in zijn droom; hij ligt in
Peters leren stoel.
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Hierbij moet ik aantekenen dat ook de door Luns in 1962 ingezette sabotage door de regering van mij als persoon en als journalist, me parten speelde. In 1991 zou me aan de hand van honderden tot dat moment geheime codetelegrammen van de
Nederlandse regering duidelijk worden hoe hij alles op alles heeft
gezet mij voor het leven persona non grata te verklaren, uit wraak
dat ik in de kwestie-Nieuw-Guinea gelijk had gekregen. Hoe zeer
dit mijn reputatie schaadde, bewees ook weer de houding van de
ouders van mijn vriend Casper Bake. De invloed van die overheidsinterventie beperkte zich niet alleen tot mijn privéleven maar
ook tot mijn inkomsten als journalist, omdat als gevolg van deze
dubieuze reputatie mijn werk noch werd besproken, noch serieus
genomen.
4 oktober 1977

Gisteravond heb ik Gerard en Adèle Croiset in hun nieuwe,
lieflijke huisje in Houten opgezocht. Ik moest alles zien. Gerard vroeg vele malen: „Hoe vind je het?” Hij voelt er zich
kennelijk senang.79 Daarop wilde hij me een plek laten zien
„waar ik altijd van heb gedroomd”. Het was een kleine kamer
in een annex met vier leren stoelen, een tafel, een boeddhabeeldje tegen de muur, een schemerlamp en geen boeken. Die
heeft hij niet nodig. Hij weet immers alles. Geen schrijftafel.
Ook geen muziekinstallatie. „Dat zou ik niet kunnen verdragen,” zei hij toen ik hierover sprak.
Hij was op een congres in Brussel geweest. Professor Tenhaeff
en de heer Van Praag hadden afgezegd. Gerard was alleen gegaan. Hij had ontdekt hoe heerlijk het was om er te zijn zonder
die heren als blok aan het been. Hij kan dan helemaal tevreden
zijn over wat hij zegt of doet zonder pottenkijkers. Hij leek
koel over Carel Enkelaar, een van zijn oudste vrienden. „Ik wil
geen relatie van hem zijn. Het moet vriendschap zijn. Die verwijdering komt eigenlijk door jou. Eerst heeft hij je voor allerlei dingen uitgemaakt en dan gaat De Mohrenschildt dood en
zijn jullie weer de beste maatjes.” Ik legde uit dat ik Carel al jaren door heb en zijn NOS-kant los zie van andere, positieve
kanten. „In New York nam hij een serie foto’s van me voor het
geval ik vermoord zou worden zodat hij dan de laatste exclusieve plaatjes zou hebben.”
„Dan is hij weer de journalist,” zei Gerard.
Hij vertelde ook dat Enkelaar als epiloog in Croisets nieuwe
boek als de bliksem het De Mohrenschildt-verhaal had toege79 Op zijn gemak, lekker.
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Ambassadeur Piet Schaepman liet me bellen met de mededeling dat zijn open brief aanvankelijk naar het ANP was gezonden. Daarna was de tekst naar De Telegraaf gegaan. Hij zou me
de oorspronkelijke inhoud zenden, maar intussen zou het op
prijs worden gesteld indien ik kon nagaan wat er precies bij het
ANP was gebeurd. Ik belde de heer Logger van de redactie binnenland. Hij belde na een half uur terug dat hij slechts kon zeggen dat de mededelingen van Schaepman niet op het ANP-net
hadden gestaan. Daarop probeerde ik Baggerman te bereiken.
Geen succes. Toen sprak ik kort met directeur Jolle Jolles80, die
gewoon zei: „Als verantwoordelijke heb ik besloten de brief
van Schaepman niet te publiceren.” Het ANP wilde mij de brief
niet geven. „Vraagt u dat maar aan de heer Schaepman.” Zo
gaat het bij His Master’s Voice en dat heet dan het Algemeen
Nederlands Persbureau.
Het is toch een schandaal dat een lakei van Luns, ambassadeur
J. van der Valk, in Belgrado op de Conferentie over Veiligheid
en Samenwerking in Europa (CVSE) een keihard standpunt inzake het Oostblok heeft ingenomen. Luns is al jaren weg, maar
zijn kwade genius waart nog rond in Den Haag. Volgens drs.
F. Suasso in de NRC zorgde Van der Valk voor enige vuurwerk
toen hij uitriep: „We kunnen niet begrijpen dat mensen worden vastgezet die geen ander misdrijf hebben begaan dan het
uitoefenen van hun rechten zoals erkend in de Slotakte van
Helsinki.” Ook al is dit soms waar en ook al is het inderdaad
treurig, zoals Van der Valk onderstreepte, dat er nog altijd geen
westerse kranten in Moskou te koop zijn – althans slechts
mondjesmaat in de hotels en dan vaak dagen en weken oud –
we komen met dergelijke redevoeringen geen stap verder. De
man doet dit namens „ons”. Croiset zei al eens: „Ach, Willem,
we hebben immers niets te vertellen? Ze doen in Den Haag
precies wat de Amerikanen willen.”
Het Marriott Hotel belde opnieuw dat Dimitrov nog altijd niet
80 Een vriend sedert 1956 in Jakarta waar hij aan de Nederlandse ambassade was verbonden.
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voegd. Ik protesteerde en zei dat die story er helemaal niet in
hoorde, al was de publiciteit meegenomen. „Dat heeft Carel
gedaan,” zei hij. Beetje vreemd, want het is Gerards boek.
Mevrouw Indira Gandhi is weer vrijgelaten. Zij heeft op het
politiebureau de nacht doorgebracht. Onvoorstelbaar. Tenslotte regeerde zij elf jaar het land tot zij in maart de verkiezingen
verloor.

■

MEM23revisie

1977 – 1978

■

MEM23revisie

04-07-2008

12:03

Pagina 122

zijn schuld van duizenden guldens heeft betaald. Ik gaf ze vier
nummers van de man in Londen.
6 oktober 1977

Stelde ambassadeur Schaepman voor dat we een ontmoeting
met André Spoor zouden hebben. Toen ik André erover belde
zei hij meteen te hebben gehoord dat de ambassadeur off his rocker zou zijn. Hij zei in een commissie van toezicht van het ANP
te zitten en zou wel eens even de zaken natrekken.
Koningin Juliana en prins Bernhard (in burger) hebben een
werkbezoek aan Brussel gebracht. Dat brengt hem terug in
normale activiteiten.
Minister Pronk heeft het ANC een half miljoen gulden toegezegd. Ik probeer al enige dagen via een typische kaksecretaresse van Buitenlandse Zaken Pronk te bereiken en heb de hevigste scènes met dit incourante artikel.
Kardinaal Alfrink heeft als president van de internationale
vredesbeweging Pax Christi de vrees uitgesproken dat democratische samenlevingen langzaam maar geleidelijk naar politiestaten afglijden. Hij keert zich fel tegen het „afschrikkingsevenwicht” via atoomdreiging en noemt „de neutronenbom een
perversie van de vrede”. Ook citeert hij cijfers van het SIPRI in
Stockholm en onderschrijft dat de atoombom een statussymbool is geworden.
Het CDA heeft 49 zetels in het parlement en bekleedt zeven ministersposten. De PvdA heeft 53 zetels en zou 74⁄7 ministersposten moeten hebben. Het CDA stelde voor: okay, jullie nemen
het premierschap plus wat staatssecretarissen meer. De PvdA
weigerde dit. Dries van Agt legde dit glashelder uit op televisie.
De PvdA’ers zijn idioten, wat ik altijd al heb geweten. De vraag
moet worden gesteld: waarom kan de kerk of Alfrink niet meer
druk op het CDA uitoefenen? Luns en consorten in Den Haag
zijn onderhorig aan Washington in plaats van aan Rome, om
van de CIA maar niet te spreken.
Tessa Croese, secretaresse van Schaepman, belde. Ik heb haar
gevraagd alle documenten zo snel mogelijk naar André Spoor
te zenden.
7 oktober 1977

Benazir Bhutto is een campagne begonnen om haar vader vrij
te krijgen.
In New Orleans heeft een rechter Larry Phillips tot dertig jaar
gevangenisstraf veroordeeld omdat hij padvinders had verleid
seks met hem te hebben. „You were found guilty of violating a
122

04-07-2008

12:03

Pagina 123

123

Amsterdam

child. There is not enough time in the statue books for you,”
aldus rechter Frank Marullo, die Larry „the worst kind of human being walking on this earth” noemde. Dat is 1977.
Opnieuw een openhartig gesprek met ambassadeur Romanov.
Hij noemde Luns, Van der Valk en consorten rascals. Er was in
Den Haag absoluut geen democratie. Alles werd beslist door
machtsmonopolies. De strijd om ministersposten was niets anders dan een gokpartij om een salaris van 75.000 gulden per jaar
in de wacht te slepen. „That’s why we do not believe in paid
salaries for parliamentarians. They then turn into politicians, far
removed from realities as well as the democratic electorate.” Ik
vond het zinnig wat hij zei, als gewoonlijk.
Hij vertelde dat naar aanleiding van het achterwege blijven van
een felicitatie aan Brezhnev, en mijn publiciteit hierover, de
Nederlandse regering alsnog een boodschap had gezonden dat
er inderdaad een fout was gemaakt en of men de heer Brezhnev hiervan op de hoogte wilde stellen. Hij zei dat het feit dat
Huydecoper drie jaar ambassadeur in Moskou was geweest, gewoon had betekend dat er een stilstand van drie jaar in de betrekkingen tussen beide landen had plaatsgevonden. Dit betrof
ook de handelsbetrekkingen. Hij noemde Caspar Reinink als
nieuwe ambassadeur „vermoedelijk een verbetering”. Hij had
tegen Reinink gezegd, toen deze hem bezocht: „If you want
to be a good ambassador, go ahead. If not, it is okay too.”
Romanov onderstreepte dat we bezig waren onze gasbel met
grote spoed op te souperen en dat er reeds door Den Haag naar
de mogelijke levering van sovjetgas was geïnformeerd. „Op dit
moment,” had het Kremlin geantwoord: „we do not have gas
for sale on the market.” De Sovjet-Unie begint zich nu te realiseren wat de waarde van haar energievoorraden is, met het
oog op het binnenhalen van buitenlandse valuta. Er gingen in
het Westen geruchten dat sovjetenergie uitgeput raakt. „We
said nothing to these rumors, we did not deny or confirm
them. All it means is that our prices will go up.”
Ik vertelde met dr. Jermen Gvishiani een mogelijk bezoek
(eindelijk) aan Philips te hebben besproken. Hij haalde hierop
een Russisch gezegde aan dat het beter was om niet met een
kanon op een musje te schieten. Hij wist dat Gvishiani een
rede op een managementconferentie in Brussel zou houden.
Wanneer dit vaststond dacht hij niet dat Philips opnieuw een
moment zou aarzelen om hem in Eindhoven te ontvangen. Hij
zou contacten hebben en nagaan wat hij kon doen. Zijn laatste
woorden waren, omdat hij wist dat ik naar Amerika ging, om
vooral voorzichtig te zijn.
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Het materiaal van ambassadeur Schaepman is gearriveerd. Ik
ben er wel van geschrokken. Om het zacht uit te drukken, het
is allemaal wat vreemd. Het is niet duidelijk wat er nu exact
met Luns aan de hand is geweest. Bovendien beschrijft hij een
vreemde rol van journalist Hans Hoefnagels.
8 oktober 1977

De senior vice-president van ABC-televisie reageert ogenblikkelijk
nadat ik door Gvishiani ben geïntroduceerd. Dat is een positieve mogelijkheid op niveau.
Daniel Schorr publiceerde acht pagina’s van The Assassins in
The New York Review of Books.81 Het artikel barst van de nieuwe
details en gegevens en toch komt hij niet met een conclusie die
opzien baart. Hij heeft bewijzen gevonden dat van Amerikaanse zijde bij verschillende gelegenheden een moordaanslag op
president Sukarno en andere leiders zou zijn overwogen.82 De
verschillende complotten om Fidel Castro te vermoorden worden verder uitgediept aan de hand van vrijgekomen documentatie. Schorr ziet directe verbanden tussen die activiteiten en
Dallas. Hij beschrijft hoe kolonel Yuri Nosenko van de KGB,
die het verblijf van Lee Harvey Oswald in de Sovjet-Unie had
behandeld, tien weken na de moord op JFK naar Amerika was
gevlucht.
Luisterde in de auto naar het celloconcert van Saint-Saëns, altijd even mooi. „Het zou me niets kunnen schelen om dood te
gaan,” zei Croiset laatst. Ik vraag me af of hij hier nu echt behoorlijk over heeft nagedacht.
Maakte een nummer in Thermos met Peter Gottmer, de uitgever.
Bezocht vanavond Dirk en Inge Keijer in Hilversum. Ik kon
zien dat er problemen waren, want de ogen van zijn zoontje
waren betraand. Hij had blauwe plekken op zijn benen. „Van
een hockeymatch,” zei Dirk. Geloofde er niets van. „Als we
botsen praten we altijd alles uit, ook wat ik fout heb gedaan,”
aldus de vader. Later vertelde de jongen geslagen te zijn en mijn
onbehagelijkheid nam toe. Ik vertelde van mijn kant Keke geslagen te hebben wat ik als verschrikkelijk had ervaren, want
later bleek dat hij echt ziek was.
Dirk vroeg zich af wie ons toch voortdurend achter de broek
zat. Hij herhaalde dat toen ik hem bij de ACF in Maarssen voor
mogelijke zaken met de USSR had geïntroduceerd, de BVD via
81 The New York Review of Books, 13 oktober 1977.
82 Waarom werden vijf aanslagen op Sukarno en nul op Suharto gepleegd? Omdat Suharto de vriend en Sukarno de vijand van de CIA was.
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Wanneer Keke kwispelend op me afloopt, vertedert dit me.
Steeds weer bedenk ik me, wat het voor me heeft betekend na
de dood van mijn ouders voor het beestje te hebben mogen
zorgen. Ik droomde dat hij de achterste helft van zijn lijf verloor. Ik probeerde het er weer aan te zetten.
Dirk Keijer was van mening dat Joop den Uyl „antisovjet” was.
Ambassadeur Romanov concludeerde na twee lange gesprekken met Den Uyl hetzelfde. „Wie,” vroeg Dirk zich hardop af
„is het die achter dit beleid zit?”
„We zijn immers loopjongens van Washington,” antwoordde
ik. Hij zei me een lijst te zullen geven van duizend Nederlandse
bedrijven met Amerikaanse belangen. Hij zei verder over een
vriend in Washington te beschikken, bij wie hij me zou introduceren. „Hij kan je zo bij iedereen binnenbrengen.” Hij was
een vriend van Stewart Udall en Hubert Humphrey, een belangrijk contact. De zuster van Keijer schijnt in Amerika voor
het Sovjet Comité van Wetenschap en Techniek van de Raad
van Ministers, dus van dr. Jermen Gvishiani, te werken. Hoe
komen deze mensen aan dergelijke top-sovjetjobs? Hij belde
stante pede de betreffende persoon in Washington en hield een
verhaaltje over mij. Inge Keijer kwam ook even aan de lijn.
„Weet je wat je moet doen,” zei Keijer naar aanleiding van
mijn contacten met TASS in Moskou. „Je moet met TASS een
service regelen die alle economische informatie geeft over wat
er in de Sovjet-Unie gebeurt. Dan zorg je voor 5.000 Neder83 Keijer zou na het ineenstorten van de USSR naar Florida uitwijken.
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de achterdeur was binnengegaan, toen hij door de voordeur
het gebouw verliet. John Massaut had hem namens mij bij de
hoge bazen binnengebracht. Massaut heeft Keijer ook in Hilversum bezocht. Over mijn ACF-aandelen zei hij: „Die komen
nooit meer goed…” wat ik zeer vervelend vond, want hij als
zakenman kan het weten. „Maar niets komt nog goed,” voegde hij er veelbetekenend aan toe. Hij verwachtte dat de werkelijke grote problemen rond 1980-1982 en 1985 zouden komen.
Later op de avond vroeg ik hem of hij er ooit over had nagedacht, gezien zijn intensieve contacten met Moskou, dat hij
eens gearresteerd zou kunnen worden, zoals NSB’ers werden
opgepikt in 1945. Het was de enige keer vandaag dat zijn gezichtsuitdrukking totaal veranderde en hij zei: „Ja, daar heb ik
wel eens over nagedacht.”83
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landse abonnees die een jaarabonnement nemen van 600 gulden, dan heb je drie ton per jaar.” Toen ik tegenwierp blij te
mogen zijn 1.000 abonnees te vinden, zei hij: „Okay dan duizend, maar dan heb jij een ton per jaar. We moeten dit stap
voor stap organiseren.” Ik kon mijn oren niet geloven. Hij wilde dit eveneens met Romanov bespreken als een project voor
mij.
In het Concertgebouw is gisterenavond „Miami Nightmare”
gehouden, een benefietconcert gericht tegen de heksenjacht op
homo’s van de ex-schoonheidskoningin Anita Bryant uit Florida. Ook de Rooie Flikkers organiseerden iets dergelijks. Er
werd een ton opgehaald.
De Pravda heeft felle kritiek geuit tegenWashington en Den
Haag omdat zij als enige de sfeer tijdens de conferentie in Belgrado hadden proberen te verpesten. Max van der Stoel is daar
wat ons betreft uiteindelijk verantwoordelijk voor geweest.
Eindelijk belde minister Pronk terug. Hij had Rafael Rodriguez ook ontmoet. Hij zou me laten voorlichten over zijn beleid door ene heer Bergman.
Met Frank Heckman gegeten. Hij heeft nu een vette snor. Hij
gaat sportlessen geven op een middelbare school.
12 oktober 1977

Ontmoette Jan van Beek.84 „Die hoofdredacteuren van onze
club (van hoofdredacteuren) zijn kleine mannetjes die vergaderen en zich waar moeten maken en van tijd tot tijd ‘nee’ moeten zeggen. In september hadden slechts twee in plaats van vijf
hoofdredacteuren van de GPD-groep op jouw artikelen ingetekend.” Om die reden werd mijn medewerking opgezegd.85 Hij
had echter in de vergadering gezegd dat de GPD met mij in
contact moest blijven, opdat incidenteel artikelen van mij kunnen worden afgenomen. Ze willen altijd afromen. Hij zou dit
dan uit een eigen potje financieren. Dit betekende wel, had hij
de heren gewaarschuwd, dat mijn artikelen dan duurder zouden zijn. Dat vonden ze best. Jan had me willen uitnodigen bij
de samenkomst van alle buitenlandse correspondenten van de
GPD: „Maar toen ik constateerde hoe Henk Kolb hiertegen tekeerging, dacht ik: dit zal niet goed gaan.” Tot mijn verbazing
zei hij overigens dat we nooit overeen waren gekomen dat ik
dit jaar voor een budget van 10.000 gulden kopij zou leveren
voor de GPD. Ik probeerde zijn geheugen op te frissen door te
84 Hoofdredacteur GPD.
85 Alleen De Typhoon en de Provinciale Zeeuwse Courant wilden me blijven afdrukken.
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13 oktober 1977

Peter arriveerde gisteravond op Schiphol. Heerlijk. Eindelijk
zijn blonde hoofd weer naast me op zijn hoofdkussen. We gingen in La Belle Epoque eten. Ik vertelde dat de GPD ook opgezegd had. „Het lijkt wel een samenzwering,” zei hij. Hij heeft
een rol in een musical in Madrid gekregen en ziet er zeer naar
uit naar Spanje te gaan, misschien wel voor een jaar.
Hij bracht een artikeltje van Nigel Dempster mee uit de Daily
Mail. Dewi Sukarno is via advocaat Roy Cohn een proces begonnen tegen artikelen die zij beledigend acht, zij eist vier mil86 Zal hem de artikelen geven zoals deze in de GPD-bladen en de Nieuwe Revu zijn verschenen; bijlage 14.
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zeggen dat hij zelf het bedrag van 12.000 tot 10.000 had teruggebracht omdat één krant niet mee zou doen. Hij zei dat het
onwaar was. Wat moet je dan? Hij was er trots op dat hij de
presidenten van Mexico, Peru, Argentinië en zelfs Pinochet
van Chili ging interviewen. Op mij komt het allemaal minder
belangrijk over.
Ik bracht zijn gesprek voor televisie met Carlos en Irene ter
sprake, dat hij had geregeld en had voorzien van commentaar,
waarin Jan van Hillo de prinses vroeg: „Het is bijna onbehoorlijk, maar waar leeft u van?” Ik zei dat ik iets dergelijks beschamend vond. Jan noemde Carlos „een dissidente koning van
Spanje”.
Ik zag eindelijk ambassadeur Schaepman terug, wat me goed
deed. Veel nieuws vertelde hij niet over zijn conflict met Buitenlandse Zaken dat tot Luns terugging. Hij zei de mogelijkheid in handen te hebben „de hele top” te kunnen opblazen.
„U en ik hebben veel gemeenschappelijk, maar daarom moeten wij ook geen bondgenoten zijn. Indien u me André Spoor
levert…”, daar was hij zeer in geïnteresseerd. Hij betwijfelde
echter dat Spoor zijn zaak zou durven entameren. Misschien zit
de man inderdaad op een bombshell. Ik ben er niet echt van
overtuigd. Hij lag ook overhoop met de paladijn van Luns,
Schiff, die nu als ambassadeur naar Australië gaat. Schaepman
was ook zeer geïnteresseerd in de JFK- en Dimitri Dimitrov-affaires.86
Bob Mantiri van de GPD – dat ze die aankomende journalist
zoiets laten beslissen – stuurt de gesprekken met futuroloog
Rosen en professor Krutogolov gewoon terug. Slaat nergens
op. Ze hebben natuurlijk liever bijdragen van Coen Korver uit
Moskou, die op zijn achterste zit, nergens binnenkomt en over
dissidenten als Bukovsky schrijft.
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joen dollar. Jammer dat dit iedere keer weer gebeurt. Dempster haalt dan weer een rij aanbidders naar voren onder wie
John Bentley, Bernie Cornfeld, de Earl of Lichfield en nu ook
de Duke de Sabran die Dewi zegt in april te zullen trouwen.
Robert Shaplen somt in The New York Times vier gevarenzones voor het Suharto-regime op: 1) acties van Islamitische politieke en religieuze organisaties; 2) het gevecht om de macht
tussen militairen onderling; 3) sociale onrust en ontevredenheid vanwege de werkloosheid en andere economische problemen en 4) onrust onder de studenten. Ik geloof niet meer in de
praatjes dat het regime-Suharto op springen zou staan.
14 oktober 1977

Peter is vanmorgen een uur in de polder gaan fietsen. „Om na
Londen mijn longen te zuiveren,” noemt hij dat. We hebben
uren zitten praten. Oergezellig. In Thermos pakte hij een
schaatser, niet zo zeer voor een nummer.
Cees Meijer heeft mijn Rusland-pagina totaal herschreven,
voor mij nu zelfs onherkenbaar, met zelfs ontoelaatbare citaten
van onder anderen Arbatov. Het is helemaal mijn verhaal niet
meer. Hij is zelf natuurlijk overtuigd dat het allemaal veel beter
is geworden. Bah. Dat is nooit eerder in die mate gebeurd. Zal
ook nooit begrijpen waarom hij per se Luns eruit wilde hebben.
15 oktober 1977

Richard Thieuliette die gisteravond per trein uit Parijs kwam
en Theo Cammann, Peters maatje uit Tilburg van de psychologiecolleges, kwamen hier eten. Theo kwam in uniform; hij
vliegt momenteel voor Transavia. Later gingen Peter en Theo
samen uit en ik praatte tot diep in de nacht met Riri. We waren
close en het flashed through my mind, I could love him all over again.
Hij vertelde veel over zijn jongste ervaringen in de Himalaya.
Hij leerde veel monniken kennen en in het bijzonder een oude
goeroe. Hij gaf navrante details. Hij liep tegen een Franse filmcrew aan en voerde lange gesprekken, hopende op een baan.
Richard is nu 33 en zal een stap moeten zetten tot vast emplooi. Hij sliep naast me en knarste weer met zijn tanden,
waardoor ik geen oog dicht deed en uitgeput ben.
Jan Cremer is uit zijn vel gesprongen over een artikel van Dick
van de Pol, handelend over Nederlandse literatuur in Amerika.
Hij sprak met Johan Snapper van de University of California,
die Cremer niet eens had genoemd. Jan onderstreept dat miljoenen van zijn boeken wel degelijk in de USA werden ver128
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kocht. Dan, tot overmaat van ramp, noemt Snapper Jans boeken „aardig als lectuur voor op de WC of in de trein, meer
niet”. In de NRC van gisteren trekt Jan van leer tegen Van de
Pol en Snapper, vooral omdat deze laatste „mij al jarenlang uitnodigt om op zijn universiteit over mijn werk te komen praten”. Jan moet Snapper hebben opgebeld, die antwoordde dat
interviewers woorden bewerken en eigen versies projecteren.
Nogal slap, want hij zal het wel degelijk hebben gezegd, overigens geheel juist en in de roos. „Literaire kneuzen en artistieke
invaliden,” aldus Jan, „jullie zullen toch eens moeten accepteren dat Jan Cremer de best verkochte Nederlandse schrijver ter
wereld is!” Ja, Jan, zo is De Telegraaf het beste verkochte dagblad en Privé het best verkochte weekblad, maar ze zijn allebei
rubbish. Typerend voor Van de Pol, die ik ook al heel lang als
lul met vingers heb gekwalificeerd, is dat hij onder Cremers
brief zet: „dat een waarschijnlijk terloops bedoelde opmerking
van Snapper letterlijk en onvervormd in de krant is gekomen
waardoor die misschien een wat zwaarwichtiger karakter heeft
gekregen dan de bedoeling is geweest”. Hiermee maakt Van de
Pol het alleen maar erger. Het zegt alles van de „grootte der literatuurcritici” in het vaderland. Bovendien, als Van de Pol op
5 augustus het gewraakte stuk publiceerde, heeft het wel lang
geduurd voor de NRC het commentaar van Cremer afdrukte.
Er zal wel om geknokt zijn.
De VVD’er Harm van Riel verklaart vandaag in de NRC in het
artikel DE VOORKEUREN VAN DE MAJESTEIT: „Er zijn in ons land
zeer sterke krachten aan het werk, die koste wat kost een kabinet van socialisten en confessionelen aan de macht willen hebben. En persoonlijk sluit ik het niet uit dat deze krachten ook
op paleis Soestdijk huizen.” 87 Het zal best waar zijn. Hare Majesteit weet hoe prima Den Uyl haar door de Lockheed-misère
loodste. Het had ook anders kunnen aflopen. Harry van Wijnen schreef in Van de Macht des Konings ook al dat het eerste kabinet-Den Uyl er op uitdrukkelijke wens van Juliana was gekomen.
Priscilla Johnson McMillan, die dubieuze dame, die ik ook wel
eens aan de telefoon heb gehad, heeft haar studie over Marina
en Oswald eindelijk het licht doen zien.88 Richard vertelde
trouwens dat mijn nieuwste JFK-informatie op de Franse televisie was geweest. Deze mevrouw heeft een mening over Dallas
en zal een boek schrijven ter bevestiging van wat zij altijd heeft
gedacht. Heb je niets aan.

■

MEM23revisie

1977 – 1978

■

MEM23revisie

04-07-2008

12:03

Pagina 130

Peter en Theo hebben samen een Canadees gepakt. Ze kwamen tegen het middaguur beneden. We hebben met z’n allen
geluncht. Vervelend dat Peter weg moest. Hij gaat naar zijn
moesje. Ik vind dat dat altijd voor moet gaan. Richard kan het
steeds beter met Peter vinden, wat ik prettig vind. Later vond
ik een briefje als een groet bij de salad dressing. Ik kan wel huilen als hij dan weer weg is.
Willem Klinkenberg vertelde dat Guus Oster op een cocktailparty in het Gooi prins Bernhard had ontmoet, die gezegd zou
hebben: „Ik weet wie mijn vijanden zijn. Klinkenberg schrijft
een boek over mij. But I will take care of them….” In Thermos kwam een jongen op me af, die zo maar zei dat mijn vijanden me op een dag in een homosauna om zeep zouden laten
helpen.
Vanavond waren Jaap Jansen en Ton Kors hier. Gezellig, maar
voor mij ontbrak er iets. Richard vond Ton beautiful. In de politiek vind ik Jaap te extreem. Het valt me trouwens op dat
Jaap, Klinkenberg, Wertheim of Constandse niet weten wat de
Trilateral Commission is.
Peter belde. De wijze waarop hij over zijn moeder sprak: „zij
zat vlak bij me en had haar hand op mijn arm,” roerde me tot
tranen toe. Zij had zijn fiets in orde laten maken. Hij genoot
intens.
Robert Heilbroner, econoom aan de New School for Social
Research in New York, wijst op aspecten van de toekomst en
komt weer zinnig over. Economische groei garandeert allerminst een algemeen heersend gevoel van tevredenheid, dankbaarheid, goodwill of sociale rust. Dit kunnen kapitalistische
landen in hun zak steken. Daar lijkt men er altijd vanuit te gaan
dat wanneer de „rijkdom” maar toeneemt, stabiliteit en moraliteit hier vanzelf uit voortvloeien. Een ander probleem vormt
de constante wrijving tussen een vrije markteconomie en een
planeconomie. Westerse landen dansen tussen deze Scylla en
Charybdis en het blijft een sleutelvraagstuk. Een derde stelling
van Heilbroner is dat het winstmotief van het kapitalisme als
elan vital van het systeem tegelijkertijd een ondergronds gevaar
inhoudt omdat het „dangerous for of social behavior” blijft. En
dan, wat ik vooral belangwekkend vind, zijn vierde stelling:
„The socialist belief in the perfectability of men.” Dat vind ik
uitzonderlijk belangrijk. Dat is wat ik me al jarenlang afvraag
bij mijn vele reizen in de Sovjet-Unie en het Oostblok, namelijk de stelling van Marx dat het mogelijk zal zijn een nieuw
type mens in de socialistische wereld neer te zetten. Heilbroner vervolgde: „Socialism is dedicated to the idea that man and
130

04-07-2008

12:03

Pagina 131

17 oktober 1977

De VPRO-televisie liet gisteravond uitgever Van Oorschot uitgebreid onzin praten. Hij had zich zeer opgewonden over de
situatie op de boekenbeurs in Moskou, waar alle binnenkomende en uitgaande boeken in handen van een auteursbureau
waren gegeven. Zo gaat dat nu eenmaal in een socialistische samenleving, zeker wanneer 90 procent van wat in het Westen
wordt gedrukt absolute trash is, onwaar en dikwijls crimineel,
zoals nu een boek (roman) over de moord op Edward Kennedy.90 De grote Russische schrijvers van dit ogenblik schitteren
volgens Van Oorschot, die Solzhenitsyn als voorbeeld noemde, door afwezigheid omdat ze in strafkampen zitten, in psychiatrische inrichtingen, of zijn uitgeknepen. Dichters en
schrijvers konden immers niet zeggen wat zij wilden en Nederlandse auteurs zouden uit protest moeten weigeren zich in
het Russisch te laten vertalen. Zijn auteur Anton Koolhaas
heeft de sovjetoptie op vertaling van zijn werk blijkbaar al afgewezen. Hij hield een soortgelijk koudeoorlogsverhaal over
Zuid-Afrika. Begrijp de VPRO niet. Ik schreef Van Oorschot
een briefje en herinnerde hem aan het feit dat er zoveel onzin
in het Westen wordt gedrukt, dat het nauwelijks verwonderlijk is dat de sovjets de rommel buiten willen houden. Zelfs Jacqueline Kennedy heeft ontslag genomen als medewerkster van
Viking Press uit protest over het onzinnige boek over Edward
Kennedy dat Viking heeft uitgebracht.
De uit Tsjechoslowakije weggelopen „journalist” Victor Zorza
besloot dezer dagen vanuit Washington in de schoenen van de
heren van het Kremlin te gaan staan en in de Times de bezwaren vanuit Moskou tegen het SALT-akkoord te analyseren. ANTICIPATING THE KREMLIN HAWKS heette zijn verhaal, „Het
sovjetstandpunt naar waarheid weergegeven!” En vervolgens
wordt de onzin onder 800.000 Amerikaanse besluitvormers via
de Times verspreid. En dan vraagt men zich met schrik af: hoe
komt het toch dat Oost en West elkaar zo slecht begrijpen?
89 The New York Times, 12 oktober 1977.
90 Edward Kennedy leeft nu, in 1993, nog.

131

Amsterdam

women can be virtuous, not merely voracious. Accordingly,
socialist governments – the best of them, not the worst – seek
to create good societies not just affluent ones. But the trouble
with good societies is, that it is difficult for them to tolerate dissent.” Begrijp nooit hoe zo’n man met zijn ervaring het woord
„goed” zo losjes blijft gebruiken.89
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Ik bezocht tante Yuut Mennega, de zuster van mijn vader, in
haar verzorgingsflat in Soest. Zij gaf me een foto van mijn
moeder, toen zij als achtjarig meisje ziek was en met grootmama en haar zuster in Esneux, België verbleef. Een andere foto
toont het buitenhuis van mijn grootouders, op Salatiga, Java.
Omdat ik al enige tijd geleden door mijn enkel zakte ben ik
naar Gerard Croiset gegaan. Hij behandelde mij. Ik voelde het
effect van zijn handen, zonder dat hij me aanraakte. Bijna griezelig, maar mijn voet is nu okay. Hij zei dat niets gescheurd
was, alleen maar gekneusd.
18 oktober 1977

Droomde dat Peter zoek was. Ik ging op verkenning uit en
ontmoette iemand, die zei dat Peter niets meer met me te maken wilde hebben en erg rot over me had gesproken. Ik was
wanhopig en fietste weg.
Mijn voet is iets beter, maar niet meer zo pijnloos als na Croisets behandeling. Gerard blijft zeggen dat de affaire-Donald Donaldson/Dimitri Dimitrov nog een staartje zal krijgen. Ik betwijfel dit, omdat hij al het staartje van De Mohrenschildt
vertegenwoordigde. Richard Thieuliette had gevraagd Croiset
te vertellen over zijn mogelijke baan bij de televisie om een reactie te forceren. Ik durfde dit echter niet, net zo min als hem
vragen wat ik met de ACF-aandelen moet doen. Ik deel Richards opvattingen dat „bezit” verkeerd is, helemaal niet.
Noch dat nu hij helemaal niets meer heeft, klaplopen bij anderen wel de juiste levenshouding zou zijn. Hij lijkt soms uitgehongerd en plundert de ijskast. Wat me opviel, was zijn reactie
toen ik vertelde dat Croiset, ondanks hun onacceptabele methoden, de terroristen in Somalië als „nuttig” beschouwde,
omdat dit de anderen aan het denken zette. Dit scheen hij meteen te begrijpen. Hij moet op zijn reizen naar het oosten wel
veel hebben gezien en nagedacht. Toch vraag ik me af: hebben
we terreur nodig om uiteindelijk een betere samenleving te
krijgen? Dan zouden de sovjets ver voor liggen, die zijn er al
zestig jaar mee bezig, inbegrepen de terreur van tijd tot tijd.
Han Mulder van Trouw belde dat hij niet stond te trappelen om
mijn gesprek met professor Krutogolov te publiceren. „Wat de
man te zeggen heeft, was van die kant te verwachten.”
„Maar waar heeft gestaan dat de Akkoorden van Helsinki in de
nieuwe Sovjet Grondwet werden opgenomen?” vroeg ik.
„Oh, we hebben een stuk over die zaak van Bukovsky 91 gehad.” Ik viel hem in de rede: „Houden jullie het maar op Bukovsky, daar kom je ongetwijfeld verder mee. Wil je me mijn
132
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Mijn oude celloplank, nog van De Horst, is met de vuilnisauto
meegegaan. Ik keek het ding nog na ook. Waarom betekent
zoiets zoveel? Ook mijn squashracket van Yale is nu weg.
Waarom gaan zulke dingen je aan het hart?
Peter is terug. Ik haalde hem als altijd van het Centraal Station
af. Hij had het heerlijk gehad bij zijn moeder. Heerlijk om hem
ook nog een keer hier te hebben. We dineerden in La Belle
Epoque en liepen door de stad. We hebben gisteravond nog
lang in bed liggen praten. Ik vertelde hem over Inez Röell92 en
liet hem vanmorgen foto’s zien uit 1950 gemaakt in Lausanne.
We waren in de stad, deden boodschappen, kochten erwtensoep voor Edwin, waar hij zo van houdt, maar nadat Peter vertelde dat zijn vriend soms op een slimme manier stookte, had ik
daar weer spijt van. Ik wist het trouwens allang, maar probeer
er ter wille van Peter niet aan te denken. Theo Cammann doet
trouwens hetzelfde, het zal wel des nichtens zijn.
Heb samen met Peter Keke opnieuw naar de kennel in Bilthoven moeten brengen. Ik gaf veel eten mee, maar wat kon ik
anders doen? Ik vind het intens zielig. Het beestje keek zo eenzaam in zijn kooi. Iedere keer gaat het me opnieuw aan het
hart. Gelukkig was Peter mee deze keer. We aten in Lage
Vuursche, zoals vroeger met mam. Ik zette hem in Utrecht op
de trein naar Tilburg. Ik zei nog tegen hem: „Wat staan mensen toch eigenlijk altijd oceanen ver van elkaar af.”
Amnesty International begint een wereldwijde campagne om
de vrijlating van 100.000 politieke gevangenen in Indonesië te
helpen bewerkstelligen. Velen zitten al twaalf jaar vast zonder
enige vorm van proces, voornamelijk omdat zij Sukarno-aanhangers waren en soms tot de PKI behoorden. Het rapport telt
146 pagina’s. Ook wordt geprotesteerd tegen het overbrengen
van 14.000 gevangenen naar het verafgelegen eiland Buru. Bij
de verhoren worden sadistische methoden en martelingen toegepast. Verkrachtingen en buitengewone wreedheden zijn
91 De sovjetdissident.
92 Zie Memoires 1925-1953.
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artikel terugsturen?” en heb opgehangen. Had het kunnen weten.
Richard is vertrokken en bij Hans Geerlofs, een populair model in de mode, ingetrokken. Er was een gespannen sfeer want
ik kan zijn lanterfanten niet harden. Hij zat wel te lezen in
C.G. Jungs studie over Man and his symbols maar verder gebeurt
er weinig constructiefs in zijn leven.
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schering en inslag bij het Suharto-regime. En wij maar de koningin op staatsbezoek sturen.
20 oktober 1977

Schiphol
Stralend zonnig weer.
De RVD maakte bekend dat prins Bernhard niet meer zal deelnemen aan de jacht in de duinen op het landgoed Den Ruijgenhoek. Beter laat dan nooit.93
De rubriek TERZIJDE van Vrij Nederland slaat eigenlijk nergens
op. Bijvoorbeeld: „Binnenkort krijgt de eerste Zuid-Afrikaanse chimpansee het hart van een neger” of „Anita Bryant: de een
zijn poot is de ander zijn brood.” Walgelijk. Het heeft niets
met werkelijke humor te maken. Het is eigenlijk grof en beledigend.
Time 94 heeft een omslagverhaal over Mstislav Rostropovich.
Die man heeft eieren voor zijn geld gekozen door in Washington te gaan dirigeren. Hij is nu 50 jaar. Ik begrijp nu ook beter
de positie van Solzhenitsyn. Inderdaad doet de CPSU kleinzielige en domme dingen maar ik blijf het gevoel houden dat ze
het uiteindelijk toch zullen rooien. In ieder geval zal ons politieke systeem het ook niet uithouden tegen de currents of history.
Zelfs dr. Strangelove, Robert McNamara, zegt in Time dat hij
zich realiseert dat onze vrije democratische wereld zal moeten
veranderen.
Als ik weer thuis ben dan moet ik Het land van herkomst van
E. du Perron lezen dat ik al jaren geleden van John Massaut van
de ACF cadeau kreeg. Treurig dat ik er nog altijd niet aan toe
kwam.
De Britse psychiater R.D. Laing spreekt in dezelfde termen als
Blomquist in Zweden. „It is rather difficult for Western psychiatrists to condemn their Russian colleagues for doing these
terrible things to Russian intellectuals when all the Russians are
doing is giving the standard routine forms of psychiatric treatment that are given in the West to people who are supposed to
be mentally ill. The brutalities that have come to light in these
hospitals in Russia appear to be matched by brutalities that occur routinely within the state mental hospitals in the West.”95
Het Belgische blad Boulevard zette Luns als „massamoordenaar
en oorlogsopruier” op de omslag.96 Tussenkop: professor J.B.
93
94
95
96

Trouw, 20 oktober 1977.
Time, 24 oktober 1977.
Newsweek, 24 oktober 1977.
Boulevard, no 52, 13 oktober 1977.
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Charles uit Leiden waagde het Luns een hese hufter te noemen.
Luns is een oplichter, maar dat weet ik al heel lang. De man
vangt 320.000 gulden per jaar bij de NAVO. Boulevard: „Hij
kondigde een NAVO-oefening af. In eerste instantie twaalf doden en 100 gewonden, met twintig miljoen schade aan terreinen en voertuigen.” Een Duitse medewerker had gemeld:
veertien doden, 21 voor het leven verminkten, schade aan het
gebied 110 miljoen.
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21 oktober 1977

Hilton
Overnachtte in de sauna op First Avenue in Manhattan. Ik blijf
me verbazen wat er zich in zo’n nacht in dit etablissement zoal
afspeelt. Schreef eerst aan het ontbijt in het Waldorf Astoria
hotel naar Peter.
Evenals Michael Eddowes komt mevrouw Priscilla Johnson
McMillan pas in de epiloog op het feit dat ook ik De Mohrenschildt kende. Zij meldt dat hij zelfmoord pleegde „after proclaiming to a foreign journalist that he had conspired with Oswald to kill the president.” Inderdaad, ik had geen zin die enige
keer dat ik haar, via de telefoon, sprak veel mededelingen te
doen. Dan duik je jaren later op als „een” buitenlandse journalist die er ook iets mee te maken had. Volgens deze mevrouw
pleegde George zelfmoord. Hij had Oswald niet zeven-eneen-halve maand voor de moord in Dallas gezien. De Mohrenschildt voelde zich verantwoordelijk voor de dood van Oswald
en voor de aanslag op JFK. Hij stond op het punt ons te gaan
vertellen hoe het in elkaar zou hebben gezeten. Hij was ervan
overtuigd, evenals zijn vrouw, dat Oswald het juist nooit gedaan kon hebben. Wat opvalt is dat kennelijk ook Marina Oswald volgens deze schrijfster het niet aannemelijk vindt dat George de hand aan zichzelf sloeg. Jeanne de Mohrenschildt is er
van overtuigd dat hij werd vermoord. Ik ook trouwens. Bewaar een warme herinnering aan de man.
22 oktober 1977

Droomde van Peter in alarmerende zin. Maar wat?
Prachtig zonnig herfstweer. Ben een wandeling van anderhalf
uur gaan maken.
Leonard Silk vroeg zich in de The New York Times af wat een
econoom precies is. In het Communistisch Manifest staat dat economie de wetenschap is „of laws governing the production and
exchange of the material means of subsistence in human society”. De Britse econoom Alfred Marshall formuleerde het ongeveer hetzelfde: „A study of mankind in the ordinary business
of life and the getting and using of the material requisites of
136
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well-being.” Silk wijst er op dat al benaderen beide opvattingen elkaar in woorden, wat er mee werd bedoeld verschilde
hemelsbreed van elkaar. Dat nu dramatiseert „the difficulty of
creating a unified science of economics”.
De aanhangers van Adam Smith zien economische betrekkingen als essentieel harmonieus, waarbij ieder individu zijn eigen
belang nastreeft en daarnaast de belangen van zijn buurman en
de gemeenschap dient. Marxisten zien economische betrekkingen als met elkaar in strijd, waarbij kapitalisten de arbeiders exploiteren, arbeiders die terugknokken, terwijl kapitalistische
imperialistische staten de achtergebleven naties exploiteren. De
Smithonians interpreteren economische processen als „constantly moving toward a state of equilibrium”, terwijl marxisten „see a constant tendency toward disequilibrium.”97 Ik hoef
niet lang na te denken over wie er gelijk heeft.
Ik had een lang gesprek met kolonel Fletcher Prouty. Hij wees
er op dat vrijwel niemand de bewering van Dico, dat Gerald
Ford weet wie JFK heeft vermoord, had tegengesproken. Dat
diens woordvoerder het ontkende, was routine, maar dit aspect
bleef verder onaangeroerd. Waar ook niemand op inging was
Dico’s informatie, die ik overal herhaalde, dat Jacqueline Kennedy wel degelijk in het bezit is van een rapport over de moord
in Dallas.
Fletch is er heilig van overtuigd dat, in tegenstelling tot JFK, zijn
opvolger Lyndon Johnson onder controle stond van de samenzweerders. „The Kennedy people did not lean back. They had
James Hoffa killed.” LBJ deed te veel dingen die in strijd met
zijn karakter waren, meende hij. Ladybird Johnson stond
doodsangsten uit tijdens het presidentschap van haar man. Jackie was tenslotte lange tijd naar het buitenland uitgeweken, onder bescherming van de scheepsmagnaat Onassis, uit pure angst
dat ook haar wat zou overkomen in de VS. Over dissidenten
gesproken!
Ted Sorensen heeft drie studies voor president Kennedy geschreven over hoe hij de kans zou hebben gekregen om de CIA
onder controle te krijgen. Kolonel Prouty noemde de huidige
directeur van de CIA, admiraal Stansfield Turner, veel te rechtlijnig om werkelijk in de gaten te hebben wat er allemaal om
hem heen gebeurt. Hij heeft wel een aantal functionarissen de
bons gegeven, waardoor een soort vacuüm is ontstaan, maar tot
de werkelijke subversieve kern dringt ook admiraal Turner niet
door.98
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23 oktober 1977

En route to Pittsburgh
Gallery magazine, volgens Prouty met een oplage van 900.000
exemplaren, heeft een artikel van Mark Lane over George de
Mohrenschildt en mij uitgebracht.
„When Willem Oltmans, who had befriended De Mohrenschildt, went public with his information about him during
March (1977) the press reacted as if Oltmans had invented De
Mohrenschildt (…) the Oltmans revelations comprised the first
important corroboration of the known evidence that originated from De Mohrenschildt himself.” Dan vertelt Lane hoe we
elkaar in Washington voor mijn persconferentie ontmoetten en
hoe hij me had proberen te waarschuwen voor vijandigheid in
de Amerikaanse pers. Ik had dit weggewimpeld, maar al spoedig zou blijken dat hij het juist had gezien. Hij vervolgde:
Our conversation was interrupted by a
telephone call from his office in Amsterdam. An aide informed him that a CBS-TV
crew had sought out a rival Dutch journalist and had elicited from him statements
that placed Oltmans in an undesirable
light. CBS-TV ran the interview the next
day and the New York Times published a
story under a headline which read:
“Dutch Journalist in Kennedy Case is
‘Half Showman,’ colleague says.” The
story asserted that a rival journalist, Peter
d’Hamecourt, had said that “nobody takes him [Oltmans] seriously.” The article,
written by Wendell Rawls, Jr. reported
that:
Mr d’Hamecourt, who is widely regarded as one of the best-known investigative reporters in the Netherlands, said Mr
Oltmans’ work consisted of “a lot of
guessing stories” and added that “you
don’t know where his facts end and his
imagination begins.”
Perhaps the same can be said, and with
considerably more accuracy, of Mr
Rawls. At a recent press conference I attended in Amsterdam, I asked the more
than sixty reporters who were assembled
there representing almost all of the news
media in the Netherlands, who among
them had ever heard of Peter d’Hamecourt. Only two responded affirmatively.
They were journalists who worked for
the same newspaper he does. When I asked how many present would refer to Mr

d’Hamecourt as “one of the best-known
investigative reporters in the Netherlands,” many of the journalists laughed.
In discrediting Oltmans, Rawls added in
his New York Times story that Oltmans:
works under some unspecified arrangement for N.O.A. [sic] Television, a
small group of television and radio stations in the Netherlands.
There is no N.O.A. Television in the
Netherlands. Oltmans works for N.O.S.
Television. According to the Director of
N.O.S., Oltmans is a “valued and trusted
journalist.” He told me that Oltmans “has
reported many stories for us many years.
We have never known him to make an inaccurate statement in all those years.”
I visited the N.O.S. complex and discovered that rather than being a “small
group of television and radio stations” it
was the only national network in the
Netherlands, that it dominates the air waves as if it were CBS and NBC combined.
An examination into the New York Times story poses serious questions about
Rawls, but tends to resolve many of the
questions he so unfairly raised about Oltmans.
However, since Oltmans had interviewed De Mohrenschildt, both briefly on
video tape in the Netherlands and on audio tape for many hours in the United
States, the area of concern should not
have been Oltmans’ reputation, but rather
De Mohrenschildt’s answers.

138

04-07-2008

12:03

Pagina 139

schildt said that he had been given a cover story about Oswald, that he had checked out the story, and that he had moved
Oswald around without having full
knowledge of the use to which Oswald
would be put.
According to Oltmans, De Mohrenschildt was torn between wanting to get
the whole story told and fear that he
might be prosecuted if some of the facts
were known. He said, “I do not want
Alexandra [his daughter] to be known as
the daughter of the assassin.” He told Oltmans that “I might as well kill myself before that happens, so no one can ever prove what I did.”

Zijn artikel is acht pagina’s lang.99 Ik denk dat hij ook het manuscript van mijn JFK-boekje erbij gebruikte. Dat is okay.
Prouty vond dat ik nu voor Gallery Magazine over Dico zou
moeten schrijven. Hij zei dat ik 800 dollar zou moeten vragen.
Het was zaak contact op te nemen met Eric Potter, de managing editor.
Henry Miller kondigt het volgende op zijn voordeur aan:
„When a man has reached old age and has fulfilled his mission,
he has a right to confront the idea of death in peace. He has no
need of other men, he knows them already and has seen
enough of them. What he needs is peace. It is not seemly to
seek out such, a man plague him with chatter, and make him
suffer banalities. One should pass by the door of his house as if
no-one lived there. (Translation from the Chinese.)” Ik kan
me niet voorstellen dat punt ooit te zullen bereiken. Meer selectief, ja, maar totale isolatie, nee. Hij woont in Pacific Palisades en is nu 86 jaar. Hij vertelde Kenneth Turan van The Washington Post 100: „The time when you begin to fall apart, it’s
something I never calculated on. Up to five years ago, I was riding bicycles, swimming, playing Ping-Pong all day, even in
the rain. I played with young men, could beat them, even Japanese.” Hij loopt nu met een stok en ziet slechter. Een oor is
dovig. „From the neck up, I am alright.” Hij was vijfmaal getrouwd en heeft een zoon en twee dochters. Over wat er gezegd wordt, windt hij zich niet meer op. „I often say, we are
living in a world of dead people, dead from the neck up.” Vijf
jaar geleden had hij een eerste operatie, wat hem in contact
met de dood bracht. „I never thought about it till then. I don’t
99 Gallery Magazine, november 1977.
100 The Washington Post, 23 oktober 1977.
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Oltmans told me that when De Mohrenschildt realized that the truth about the
assassination would probably be revealed, he became frantic. De Mohrenschildt began to make limited admissions
to Oltmans, telling him that he had played a part in the assassination and that his
“contact downward was to Oswald.” In
intelligence jargon when a vertical structure is established with each operative having a contact below him who reports to
him and accepts orders from him, and a
contact above him to whom he reports
and from whom he accepts orders, the
former is the “downward” contact, and
latter the “upward” contact. De Mohren-
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fear it, sometimes I feel it’s time I ought to be there. Life must
be as good on the other side. Life goes on, I am sure, my intuition, feeling, lead me to believe these things exist. Otherwise,
it’s a waste of time to exist. You live a few years, you are snuffed out, it doesn’t make sense.” De mens wil altijd dat alles zin
heeft, zijn zin dan. What about the discovery some day that life
had no sense whatsoever?
Eindelijk heb ik het artikel van Carl Bernstein te pakken over
hoe prominente Amerikaanse journalisten jarenlang voor de
CIA hebben gewerkt. Hij begint met de reis van Joseph Alsop in
1953 naar de Filippijnen, die op verzoek van de CIA-maffia
werd gemaakt. De heren leverden hun notitieboekjes zelfs uit
aan de spionagediensten. Verscheidenen van hen zouden zelfs
de fel begeerde Pulitzer Prize ontvangen. Zij beschouwden
zichzelf dikwijls als ‘ambassadors without porfolio’ voor Washington. Daarnaast waren er ‘fulltime’ CIA-agenten, die zich in
het buitenland voor journalisten uitgaven. Bernstein licht het
tipje van de sluier op en noemt: William Paley van CBS, Henry
Luce van Life & Time, Arthur Hays Sulzberger van The New
York Times, Barry Bingham van de Louisville Courier-Journal,
James Copley van het gelijknamige Copley News Service, ABCtelevisie, NBC-televisie, de Associated Press, de United Press
International, Reuters, Hearst Newspapers, Scripps Howard,
Newsweek magazine, de Mutual Boardcasting System, The Miami Herald, de voormalige Saturday Evening Post en de New York
Herald Tribune. Frisse morgen. Wie niet? CIA-bronnen hebben
aan Bernstein toegegeven dat CBS, Time en The New York Times
het meest nuttige werk voor de CIA hebben gedaan.101
Wat je je bij het lezen van dit materiaal afvraagt, is in welke
mate en in welke vorm dit soort illegale activiteiten van de
overheid in Den Haag, de kleine broer van Washington, wordt
toegepast. Ik weet dat ik al jarenlang doelwit ben van de basterds, maar hoe werkt het in de vaderlandse journalistiek? Er
werd altijd gezegd dat Joyce van der Meer, CBS Den Haag, zo’n
journaliste was, met sterke Amerikaanse overheidsbindingen.
En Peter d’Hamecourt?
Bernstein beschrijft bijvoorbeeld hoe vooraanstaande journalisten door de CIA werden gebruikt om „subtly concocted pieces
of misinformation” te doen circuleren. Anthony Dake werd uit
de USSR gesmeten. Wat voor banden kan hij gehad hebben met
onze cloak and dagger boys? Later produceerde hij een anti-Sukarno en heil Suharto-analyse van de staatsgreep in 1965. Zul101 Rolling Stone Magazine, 20 oktober 1977.
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24 oktober 1977

Pittsburgh, University Club
Het is United Nations Day en David Hartman heeft in Good
Morning America de sovjetambassadeur Oleg Troyanovsky als
gast.
Robert Brain, de antropoloog, analyseerde „vriendschap”.103 „I
believe,” schrijft hij „that sexuality is never one of the essential
bonds of friendship and can even be an obstacle (…). Sex is a
temporary anesthetic against loneliness. Moreover, while
friendship between men may have homoerotic undertones, it
is wrong to believe that friendly sentiments derive from unconscious sex drives (…). In ancient Israel, close relations between
warriors and youths, often expressed in florid terms, were the
rule (…). Hrothgar embraces Beowulf, Achilles weeps in his
tent, dr. Johnson kisses Boswell, Roman soldiers in Tacitus fall
on each others necks, Arab men hold hands. To imagine homosexuality in these normal expressions of friendship must be seen
in the context of our modern aversion to physical contact.”
Hij beschrijft mannenrelaties in vele landen. Hij woonde enige
tijd tussen de Bangwa in de bergen van Kameroen. „To have a
best friend was as important as having a wife or a brother – possibly more important. Among the Bangwa best friends are
known as ‘twins’. He is my friend ‘because he is beautiful’, because he is good (…). The Bangwa man who goes dancing
with his friend once a week may love him as much as his wife,
only in a different way. The Bangwa woman who makes pots
with her friend once a week may love her as much as her hus102 C.L. Sulzberger, What’s Wrong with U.S. Foreign Policy?, Harcourt, Brace, & Company, New York, 1959.
103 Psychology Today, oktober 1977.
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len we er ooit achter komen? Nu zit Coen Korver in Moskou.
Wat spookt de man in werkelijkheid uit? Allen Dulles schijnt
met deze spelletjes in 1953 te zijn begonnen. Verdomme, Bernstein meldt dat Jeremiah O’Leary van de The Washington Star
jarenlang als journalist voor de CIA in Latijns-Amerika is opgetreden. Hoe dikwijls heb ik hem niet gesproken en voor vol
aangezien? C.L. Sulzberger van de Times tekende zelfs een geheimhoudingsovereenkomst met de CIA. Jarenlang heb ik die
man als een prominente journalistieke bron beschouwd. In
1959 las ik What is wrong with U.S. Foreign Policy.102 Ik achtte het
dermate gezaghebbend van inhoud dat ik Henk Hofland er een
exemplaar van cadeau deed. Nu weet je dat de man een ordinaire oplichter was die zijn vak verried.
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band, only in a different way (…). The Bangwa also have love
affairs, but they are secret, fiery and brief. Friendship between
men and women is different. It continues throughout the couple’s lifetime and does not differ much from companionship
between men. Indeed, sex among the Bangwa’s is seen as destructive of lasting relationships. Sex is as unthinkable between
men and women who are friends as it is between brothers and
sisters.”
Dat is exact de situatie tussen Peter en mij. Wonderlijk. Zonder
ooit een letter over de Bangwa’s te hebben gelezen, heb ik alles
wat hier is beschreven zelf ontdekt. Vooral in het Oosten heb
ik op dit punt veel geleerd, van de boys op Java.
Ontmoette professor R.A. McConnell, een wetenschapper aan
de University of Pittsburgh, die zich met ESP (extra-sensory
perception) bezighoudt. Ik had Gerard Croiset beloofd hem te
zullen opzoeken. Hij schatte dat misschien zes wetenschappers
in de VS zich serieus met paranormale verschijnsels bezighielden. Hij was er zeker van dat de Sovjet-Unie wel degelijk ESP
bestudeert, terwijl de National Academy of Sciences in Washington zelfs wetenschappelijke experimenten dienaangaande
niet eens wenste te lezen. Hij sprak over de Academy als over
het Vaticaan en Philip Handler was de paus. Ik vroeg hem of
hij de mening deelde dat instrumenten via gedachtenconcentraties konden worden beïnvloed, zoals proeven door Croiset
hadden aangetoond. Hij sloot de mogelijkheid niet uit. Hij zei
overtuigd te zijn dat telekinese in de psychologie tot de mogelijkheden behoorde, wat „the movement of objects from a distance by supposed paranormal means” betekent. Het was een
verschijnsel dat verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben
op intermenselijke betrekkingen. Hij zag echter geen kans om
een psycholoog in de VS geïnteresseerd te krijgen in parapsychologie of de sociale gevolgen van paranormale verschijnsels.
Hij zei zeker bereid te zijn, zijn medewerking te verlenen aan
een serieuze documentaire over deze onderwerpen. Helaas is
de bandopname door slechte batterijen mislukt. Schreef Croiset over deze ontmoeting.
Emile Fallaux vertelde een televisieopname met I.F. Stone te
hebben gemaakt. Wie hij werkelijk had moeten filmen was
Daniël Schorr.
Gaf vanmorgen een lezing voor de Twentieth Century Club
gevolgd door een lunch. Een oude dame kwam naar me toe en
vertelde na een reis door de Sovjet-Unie te zijn begonnen met
lezingen geven. Zij was ermee opgehouden want niemand wilde luisteren. „But now, you gave me new hope. I will use your
142

04-07-2008

12:03

Pagina 143

143

Washington

approach.” Aan mijn rechterhand zat de echtgenote van de
president van Gulf Oil. Ik zei van mening te zijn dat Jimmy
Carter het au fond bij het rechte eind had de oliemaatschappijen
te bekritiseren. Geen antwoord. Geen van de dames had van
de Trilateral Commission van de Rockefellers gehoord. Dit was
weer een eerste lezing onder Keedick Management. Vroeg de
dames of ze mij een volgende keer niet tegelijkertijd for peanuts
op een plaatselijk College konden boeken. Op 31 oktober zal
Harrison Salisbury van The New York Times de dames toespreken.
Vertrok om 15.00 uur naar Akron, Ohio. Ik werd door twee
studenten, een jongen en een meisje, afgehaald. Ze reden me
naar het Sheraton.
Billy Carter was bezig tijdens de Dinah Shore show „Peanut Lolita” likeur te promoten wat over ijs gegoten behoort te worden. Dan zeggen ze wat van Bernhard en Lockheed.
William Katt heeft met Susan Day een nieuwe film gemaakt:
First Love. Hij zit in de Merv Griffin Show, deze blonde beauty.
Hij ergert zich zichtbaar aan het lege geklets.
Ik werd door Mr en Mrs Ralph
Frerichs afgehaald voor een diner vooraf met ongeveer twintig gasten in het Topp restaurant. De prime rib was prima
maar de chatter uitputtend.
Twee ouders vertelden dat hun
zoon van 24 met duizend dollar op zak een lifttrip door Europa maakte. Zij vertelden dit
zo nonchalant dat ik er de kriebels van kreeg. Zou zelf geen
oog dicht doen van ongerustheid.
De lezing was een ramp. Om te
beginnen was ik moe, maar ik
kreeg er ook geen greep op. Ik
begon over De Mohrenschildt
en eindigde met kritiek op
Carter, die bijbels langs de deur
had verkocht. Ik voelde dat de
voordracht op een totale mislukking uitliep. Een vrouw
kwam naar me toe: „Don’t you believe that Solzhenitsyn wrote the truth?”
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„Yes, but he wrote about Stalin days.” Maar goed, morgen heb
ik nog een kans bij de studenten.104
25 oktober 1977

Canton, Ohio
Wat me trouwens zowel in Pittsburgh als hier opviel, was dat er
geen enkel zwart gezicht in de zaal zat. Whites only. Een hoogtepunt gisteravond was dat mijn oude vriend Jim Barnard onverwachts weer eens opdook. Ik heb hem een paar jaar geleden eens op een vliegveld achternagezeten. Zijn zoon Eric
woont nu bij hem. Via de rechter heeft hij dat voor elkaar
moeten krijgen. Ze waren vanmorgen hier. Eric is een baby,
maar tegelijkertijd een typische hunk van een aankomende football player. Hij probeert een studiebeurs in Boulder, Colorado
te krijgen.
Bij aankomst op het College wachtte een jonge leraar politiek,
die overvet was, met vier meisjesstudenten me op voor de lezing van het jaar. Ik wilde rechtsomkeert maken, omdat ik daar
geen dag voor heb uitgetrokken. Uiteindelijk waren er dan
toch nog tien studenten. Ik heb een praatje van veertig minuten gehouden. Jim Barnard zei: „Weet je wat de studenten
hebben gedacht, een kerel die eerst in de College Club spreekt
moet een establishment figuur zijn en dat is niets voor ons.” Een
student, Mick Franta, gebruind en aantrekkelijk, sloot zich aan
bij onze lunch. Hij reed een truck voor het bouwbedrijf van
zijn vader. Hij heeft in Aspen gewoond en skiede zijn hele leven, wat hem goed was aan te zien. Hij kende het geval van de
skikampioen Spider, die door Claudine werd vermoord, zogenaamd per ongeluk. „Zij was een lesbische trut,” zei Mick. Jim
Barnard is een echte zigeuner. Hij gaf een halfjaar les in Japan.
26 oktober 1977

Washington DC, Hilton
Bij terugkeer ben ik gisteravond naar de Club Bath gegaan en
raakte met een zwart jongetje verwikkeld in een langdurige
zoenpartij, terwijl een zwaar behaarde kerel me intussen leeg
zoog. Het is gebeurd, ik kan er weer tegen. Wat je op zo’n
avond ziet rondlopen zou een reden kunnen zijn me permanent in Washington te vestigen. Een grote gespierde kerel, met
een zwarte baard en een buis met poppers om zijn nek smeekte me over hem heen te urineren. Ik heb het geprobeerd – zoals je ook eens in je leven de Dôme des Invalides in Parijs bezocht behoort te hebben – maar ik kon het niet.
104 Canton Repository, 25 oktober 1977. Zie bijlage 15.

144

04-07-2008

12:03

Pagina 145

105 The New York Times, 3 september 1977.

145

Washington

Norman Mailer schijnt Gore Vidal te zijn aangevlogen.
David Hartman heeft Marina Oswald en mevrouw Johnson
McMillan in zijn ochtendprogramma. Marina onderstreept dat
Oswald nooit iets met de FBI of de CIA te maken heeft gehad.
McMillan verklaarde natuurlijk: „Oswald had to be the lone
assassin. He could not cross the street with another person.”
Wat ik hier hoor, bevestigt andermaal wat ik altijd heb gedacht,
namelijk dat George de Mohrenschildt en Lee Harvey Oswald
de dames buiten hun werkelijke activiteiten hielden.
Belde Ken Klein van The Select Committee on Assasinations.
Hij vertelde dat de organisatie nu zo was uitgebreid dat hij niet
meer wist wat zich allemaal afspeelde. De zaak-Dimitri Dimitrov was verder uitgezocht, zowel bij het Pentagon als in legerkringen, maar hij wist niet wat er was vastgesteld of hoe het
verder was verlopen. Ik zegde toe, dat wanneer ik van Dico
zou horen, ik dit zou laten weten.
Eric Bentley, de schrijver, maakt onderscheid tussen officieel
optimisme en officieel pessimisme. Het eerste gaat over mensen die de samenleving in hun macht hebben of voor een groot
deel bezitten, mannen met macht en mannen met geld. „Thoreau remarked that most of mankind leads lives of quiet desperation. It is this resignation – the defeatism of the mass of mankind throughout history – that I am calling the unofficial
pessimism,” aldus Bentley. Hij vervolgde: „Man as a species
will come and go. He is a speck in infinite space. His history is
but a moment in endless time (…). The planet is overpopulated
and ecologically heading for total disaster. Objectively speaking
it is highly unlikely that mankind is going to master these problems (…). The greatest discouragement comes from entertaining false hopes and then discovering their falsity. Those who
extend false hopes – gurus and swamis, statesmen and generals,
bishops and psychiatrists, professors and school teachers –
should think sometimes of the terrible responsibility they bear,
and the terrible guilt they have so often incurred.”
Bentley: „How can we know at the time that a hope is false? A
naïve, perhaps dismaying answer is that often we can’t. But we
have each been given an instrument to measure the falsity – or
authenticity – of hopes. It is called our intelligence, and it has
been the job of our teachers to help us develop it. The kernel
of education as we know it, as we respect it, can be found in a
single sentence of Socrates: ‘The unexamined life is not worth
living’.”105
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Vanochtend sprak ik wat met John Marks, een beetje vreemde, bebaarde man van plusminus 35 jaar, lang en een beetje een
sloddervos om te zien. Marks was de voormalige staff-assistant
van de Intelligence Director of the State Department in Washington. Marks probeert er al een aantal jaren achter te komen
wat de CIA en andere schurken in Washington sedert jaren op
hun kerfstok hebben. „Er zijn verschillende soorten van terrorisme,” zei hij. „Er is officieel terrorisme dat door regeringen
wordt uitgevoerd, zoals de CIA er onlangs in slaagde een Cubaans verkeersvliegtuig naar beneden te halen met 73 passagiers, waaronder het Cubaanse schermteam. Maar er zijn ook
terroristische freelancers. Het befaamde bombardement op
Hanoi ter gelegenheid van Kerstmis, zoals Henry Kissinger dit
regelde, was natuurlijk moreel afstotelijk, maar het is een andere vorm van terrorisme dan iemand die een bom plaatst in een
toilet.”
Ik vroeg Marks of hij ook vond dat de Amerikaanse invasie van
Cambodja een onwettige daad van Washington was geweest,
en een vorm van terrorisme. „It certainly was,” zei Marks,
„want het was de president van de VS die het bevel ertoe gaf.
Of het Congres het er later mee eens was of niet is niet relevant want die oorlog werd ontketend in naam van Amerika
door Nixon en Kissinger. We hebben het hier over the fine
points of international law.”
Hij noemde het notoire Phoenix Programma van de CIA in
Zuid-Vietnam om systematisch de politieke infrastructuur van
de tegenpartij te vernietigen een ander voorbeeld van terrorisme. „Dat werd uitgevoerd door ambassadeur Robert Komer,
die ik heb gekend en gefilmd,”106 zei ik.
„Eigenlijk is dat project door William Colby uitgedacht. Komer heeft het meer als zijn assistent uitgevoerd. Mijns inziens
was het Phoenix Programma dichter bij het uitoefenen van terrorisme dan het bombarderen van Hanoi,” meende Marks. Hij
gaf toe dat de verschillen niet gemakkelijk waren aan te duiden.
„As a matter of fact more people die through such bombardments, then when you carry out a specific program of assassinations as was done through Phoenix.”
„En de aanvallen van terroristen op Cuba, of de pogingen om
Fidel Castro te vermoorden, waar vallen die onder?” vroeg ik.
„President Kennedy volgde een vooraf bepaalde politiek, gericht op het vernietigen van het regime van Fidel Castro. Hij
gaf bevel tot het voeren van geheime guerrillaoperaties die
106 Voor de
Guinea.
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108 Newsweek, 31 oktober 1997.
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neerkwamen op terroristische oorlogsvoering tegenover Castro.”
„Heeft JFK persoonlijk de opdracht gegeven Fidel Castro te
vermoorden?” wilde ik weten.
„I find it inconceivable he did not. Trouwens, hij gaf opdracht
het Castro-regime te vernietigen. Zelfs als de CIA op eigen
houtje zou hebben besloten dat het vermoorden van Castro
hierbij nodig was, kon het alsnog gerangschikt worden onder
JFK’s opdracht. Hij was verantwoordelijk.”
„Wat is dan het verschil tussen terroristische activiteiten van de
PLO en die van Kennedy en de CIA?”
„Het verschil is niet al te groot. Terrorisme betekent het uitvoeren van gewelddadigheid door een partij die meent uit
patriottisme te handelen. Daarom beschouwen de Palestijnse
vechtersbazen zichzelf ook niet als terroristen maar als patriotten. De Cubanen, die Amerikanen bij de Varkensbaai verdreven, handelden uit de hoogste motieven van vaderlandsliefde.107 Toen de latere premier Menachem Begin in 1947, als
Joodse terrorist, een hotel in Jeruzalem hielp opblazen, volgde
hij de hoogste aspiraties van de Joodse vrijheidsstrijd. Het hangt
er altijd vanaf wie de oorlog wint want dan zijn de anderen terroristen geweest. Wanneer de Duitsers de Tweede Wereldoorlog gewonnen zouden hebben, dan zouden zij die de bombardementen op Dresden en andere steden lieten uitvoeren,
terecht hebben gestaan voor een oorlogstribunaal, zoals de
nazi’s terechtstonden in Neurenberg. Japanse generaals, die wij
hebben geëxecuteerd, zouden waarschijnlijk hetzelfde met ons
hebben gedaan om de bombardementen van Hirosjima en Nagasaki te wreken indien Japan de oorlog had gewonnen.”
Ik wist niet dat Evelyn Waugh zijn in Oxford geschreven dagboeken had vernietigd „because they recorded a brief extreme
homosexual phase” in zijn leven. Wat stom om zoiets te doen.
Oneerlijk eigenlijk. Ook op latere leeftijd lijkt hij de belangstelling voor herenbordelen niet verloren te hebben. Er is bij
Little Brown in New York een uitgave van zijn dagboeken
verschenen van 818 pagina’s.108
Newsweek meldt dat Marina Oswald zich niet herinnerde dat zij
op de achterkant van een foto van Lee Harvey Oswald met het
geweer, waarmee hij zogenaamd JFK zou hebben vermoord,
had geschreven: „Hunter for the facists, ha, ha, ha!” Mevrouw
Johnson McMillan toont in haar nieuwe boek wel de foto van
Oswald met het geweer, maar niet het handschrift van Marina
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met bovenvermelde woorden. Omdat George en Jeanne de
Mohrenschildt degenen waren die de foto in een doos met
oude grammofoonplaten vonden, een doos die De Mohrenschildts pas in 1966 weer vonden, gaven ze mij al in 1968 een
kopie van die foto, plus het opschrift van Marina. Ik drukte dit
in juni in mijn boekje Reportage over de moordenaars af. Het amuseert me dat ik er over beschikte en zij niet, terwijl zij als Amerikaanse speurder voorzien van alle benodigde financiële middelen er feitelijk met haar neus op zat. Haar man interviewde
De Mohrenschildt al vrijwel onmiddellijk na de moord in Dallas, maar het echtpaar De Mohrenschildt hield hem op een afstand. Zij vonden hem arrogant en onaangenaam. We bedrijven allemaal journalistiek op onze eigen wijze.
Barbara Walters heeft na jaren van zeuren eindelijk Fidel Castro te pakken gekregen en op 9 juni 1977 een film van een uur
op ABC-televisie uitgezonden. Zij is er vele uren met Fidel aan
bezig geweest, die later (als grapje) zijn beklag deed dat Richard Nixon voor een gesprek met David Frost honderdduizenden dollars had gekregen en Castro niets. „Dat is het nadeel
als je president bent van een socialistisch land,” had Walters geantwoord. De Cubaanse leider heeft gezegd te hopen dat de
betrekkingen met Washington tijdens Carters tweede ambtstermijn zouden verbeteren.109 Ook schijnt hij weer benadrukt
te hebben dat hij allang een communist was voor hij in 1959
aan de macht kwam. Dat is een leugen. Ik begrijp niet waarom
hij dit maar steeds weer onderstreept.
Toch scoort Castro interessante punten. Wanneer mevrouw
Walters vraagt of Cuba misschien een gebaar zou kunnen maken door iets te doen aan de voor twee miljard dollar geconfisqueerde Amerikaanse bezittingen op het eiland, antwoordt hij
terecht dat de schade die Washington in Cuba aanrichtte door
een blokkade in te stellen, die nu al achttien jaar duurt, heel
wat omvangrijker is dan wat het regime in Havana van de Yankees inpikte. Hij vraagt haar trouwens hoe het komt dat de VS
zijn land afgrendelen maar wel ijverig handel drijven met een
fascistisch regime als in Pretoria, terwijl daar tegelijkertijd 20
miljoen zwarten worden onderdrukt. Barbara Walters produceerde een interessant verhaal.110
27 oktober 1977

President Tito heeft een commissie ingesteld om zijn vrouw
Jovanka (54) te onderzoeken op ongeoorloofde beïnvloeding
109 Die tweede termijn heeft Carter nooit gekregen.
110 Foreign Policy Magazine, nr. 28, Fall 1977.
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South Bend, Indiana
Ik telefoneerde met Patrick Russell, mijn advocaat in Dallas.
Hij zei dat we nodig over het proces tegen Time moesten spreken. Ik was al bang dat hij de zaak zou stopzetten. „No, we will
get you some money, and for me some champagne money.”
Jeanne de Mohrenschildt maakte moeilijke tijden door. Het
kostte de grootste moeite haar van het drinken af te houden.
Gisteravond heb ik hier op Notre Dame University in het Athletic and Convocation Center Arena een show van Anita Bryant bijgewoond. Toen ik de hal naderde was er een demonstratie van merendeels homo’s met borden en zangkoren tegen de
sinaasappelenkoningin, die op kruistocht tegen gays is door de
VS. De demonstranten liepen in een wijde cirkel, sommigen
hadden bijbels meegenomen. Het amfitheater was kolossaal
groot maar er zat maar een handjevol mensen, kennelijk ouderen uit de stad en al helemaal geen studenten. Zij wordt genegeerd op Notre Dame. Mevrouw Bryant stond in een wapperende jurk naast haar mobile home dat de naam „Honey” draagt
en waarmee zij stad en land afreist om verdoemenis over
homo’s af te kondigen. Zij noemt dit de National Revival of
America Crusade.
Een dominee begon met spreken. „We come here that we
might be inspired and our hearts be lifted. We thank the Lord
for this woman of conviction. Lord we pray for a special blessing upon her. We share the very testimony of her heart. We
devote ourselves to Jesus, amen, amen.”
Daar stond zij dan, knalrood geverfd haar en platte tieten. Zij
vroeg het publiek: „We want to know how you feel about be149

Washington

bij het benoemen van hoge ambtenaren en zelfs legerfunctionarissen. Tito is nu 85. Zijn vrouw heeft al drie maanden huisarrest.
Mark Lane is nu de advocaat geworden van James Earl Ray, de
man die heeft bekend Martin Luther King te hebben vermoord.
De biochemicus dr. Harold Moscowitz van de Yale University
heeft berekend dat een gram mens 245 dollar waard is en een
heel menselijk lichaam ongeveer 6 miljoen. Dat wil zeggen
voor iemand die 75 kilo weegt. Hoe kom je erop?
Vloog met TWA naar O’Hare in Chicago en stapte over op een
ouderwetse Convair van North Central, wat me sterk deed
denken aan de Garuda Convairs in 1957, waarmee Sukarno
door het land vloog en waarvan ik menige vlucht meemaakte.
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traying our Lord to be a homosexual. I was born and raised in
the belief of Jesus Christ. I became born again (à la Jimmy
Carter) in the spirit of God. The experts had told me over and
over again that I would never bear children. That is why we
adopted our eldest son, Bobby. But then the miracle happened,
I became pregnant and gave life to twins. True faith is a gift of
God. He gave it to us. We did not have to earn it through Jesus
Christ. He is the king of kings, the lord of lords. He chose to
stay on the cross, because without a stain of blood we cannot
wash our sins. In our church my husband is a deacon. Join the
family of God, God the father, God the holy son, God the holy
spirit. It is all a mystery which is hard to understand sometimes.
But God gave us a soul and a spirit, the inner most part of our
being, that is what God really is. Men, women, boys and girls
will never find peace and joy if they do not find God’s plan for
salvation. Jesus is the God he is. He was the greatest savior of
souls on the face of this earth. God’s riches were offered to us at
Christ’s expense. There are millions of couples living together
without marriage. There are millions more of divorces. Our
young are trying drugs to find salvation. They get abortions,
and live in sin and homosexuality. All this inner turmoil and
unhappiness is explained as part of history, but I believe, our
salvation begins at home….”
Ik zat naar het mens te luisteren en dacht: in Moskou zou ze na
twee minuten naar een psychiatrische kliniek zijn overgebracht
en wie weet is die demarche nog niet zo gek, want dat is waar
mevrouw thuishoort, ook al is ze zeker niet meer te helpen. Is
het oplichterij of waanzin waar ik naar zit te luisteren? „What
we first of all have to do,” vervolgde de sinaasappelkoningin uit
Florida, „is to submit our lives to God. What we do is bring
God to our level, but the bible says it differently. People interpret the holy script as they please. But they are taking everything out of context. They do as they please, including submitting to the most absurd perversities (…). Marriage is a holy
institution. God created man and woman and blessed this institution throughout the centuries. Government is perverted. As
written in Roman one: we are progressing ourselves to fools
rather than to be wise. The devil is working overtime….”
Werd er misselijk van. Ik schreef Peter vanmorgen ernstig bezorgd te zijn dat zo’n wijf ongehinderd in de VS rondloopt en
mensen blijft vervuilen met haar insane nonsense.
Vlieg via Cleveland terug naar La Guardia.
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New York City
Ik brandde twee kaarsen in St. Patricks. Dan staat Peter volkomen centraal in mijn gedachten. Natuurlijk doemt mam ook
op in mijn brein. Gebed is een tour d’horizon van het geroezemoes in ons hoofd. Er zit zelfs geen richting aan. Ik bid eigenlijk nooit voor werk of succes met bijvoorbeeld ABC-televisie.
Dat komt niet bij me op.
In Washington is weer een botsing geweest tussen de Sovjets
en Amerikanen over het misbruik maken van psychiatrie in de
USSR. In 1972 tekenden beide landen een overeenkomst en
vormden een gezamenlijk Committee on Health Cooperation.
Tijdens een vergadering met als onderwerp schizofrenie, trok
onverwachts vice-minister van Volksgezondheid dr. Dimitri
Venediktov van leer tegen Amerikaanse beschuldigingen dat
sovjetdissidenten in psychiatrische klinieken werden vastgezet
en volgespoten. Onderminister Warren Christopher moedigde
de Amerikaanse delegatie aan hun poot stijf te houden, maar er
werd te elfder ure een compromis gevonden.
Ik zag mijn vriend Hashram Zainoeddhin weer, de Indonesische architect. Hij was in Indonesië geweest. Harisanto heeft
nu een eigen bedrijf (architectenbureau) in Bandung met twaalf
medewerkers. Hij heeft opdrachten om een vliegveld op OostJava te bouwen, verder een middelbare school en hij gaat een
gemeentehuis moderniseren. Ik zag foto’s van hem die me troffen, omdat hij – en ik ken hem tenslotte als mijn broekzak –
totale eenzaamheid uitstraalde.111
Jim Barnard schreef over mijn lezing in Canton, Ohio: „Remember, you can’t sell roses at a fish market.”
C.L. Sulzberger adviseert in een commentaar dat het Kremlin
Yuri Andropov als KGB-hoofd zou moeten ontslaan. In een redevoering, die door Brezhnev, Kosygin, Gromyko en andere
bosses werd bijgewoond, vroeg Andropov zich bezorgd af, aldus de Times-commentator, hoe het kwam dat na zestig jaar
marxisme-leninisme er nog altijd inakomislyayoshi – zij die anders denken – in de USSR waren. Dat zijn de mensen die wij als
„dissidenten” omschrijven. „We know from the writings of
Marx and Lenin, and from life itself, that the education of a
new type of man requires an exceptionally long time and effort
– much larger even than those accomplishments of deep-going
socio-economic changes,” aldus Andropov. Volgens Sulzberger had Andropov gezegd dat het zo lang duurde om de nieu-
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we marxistische mens te scheppen omdat „political and ideological delusions” in de weg stonden, evenals „religious fanaticism (à la Anita Bryant & Co), nationalist prejudices because of
the many nationalities inside the Soviet Union as a multilingual
state, personal problems, and psychic instability.”
Ik heb steeds die nieuwe communistische mens als de kern van
het sovjetexperiment gezien. Hoe denken ze dit in hemelsnaam ooit voor elkaar te boksen? Sulzberger citeert Andropov:
„Those who suffer from delusions (in effect failure to conform
to communism), we endeavor to help to confine and to dissipate their delusions.” Een waanvoorstelling (delusion) is een
geloof of een voor waar aangenomen opvatting, die niet aan de
hand van feiten of via redelijke argumenten – en dan is intelligentie onmisbaar – kan worden veranderd.
Sulzberger noemde zijn kolom: TREATING ANDROPOV DISEASE.
Deze Amerikaan stelt dat Andropov zelf aan „delusions” lijdt
door te veronderstellen dat andersdenkenden tot andere gedachten zouden kunnen worden gebracht door hen in „funny
farms” op te sluiten. Hij noemt de atoomgeleerde Andrei Sakharov als lichtend voorbeeld. Dat Andropov nu officieel verklaarde dat zij die het marxisme-leninisme niet onderschrijven
geestelijk gestoord zouden zijn, betekent een terugkeer naar
„the phony genetics of Trofim Lysenko during the latter part
of the Stalin era.”112 Het feit dat er aan alle kanten zoveel over
geluld wordt, betekent op zichzelf reeds dat er iets aan de knikker is met het communistische geloof. Dat is ook wat Dirk Keijer, die tenslotte meer dan tien jaar zaken doet in Moskou, al
aangaf. Hij zei dat hij begin jaren tachtig „problemen” verwachtte.
Bumpte tegen Bertie Hilverdink aan in gezelschap van zijn
piepjonge poedel Lola, die overal meegaat. Hij lijkt Parijs vaarwel te hebben gezegd en wil zich in New York vestigen als
make-up artist, een baan waar hij natuurlijk geknipt voor is. Hij
maakt hoge fees en vliegt naar Tahiti en Australië om mensen
van modeshows te begeleiden. Hij zag er uitstekend uit en lijkt
het prima te maken.
Emile Fallaux spant zich nog steeds in om in Washington materiaal over de rol van Luns los te peuteren. We zijn het eigenlijk
over de meeste punten eens, zoals bleek uit ons twee uur durende gesprek. We zouden veel meer moeten samenwerken.
Lunchte met dr. Margaret Mead in Dodsons op de hoek van
76th Street en Columbus. Zij droeg een fel rode mantel en had
112 The New York Times, 30 oktober 1977.
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de bekende staf bij zich. Ze vroeg vrijwel meteen op nogal
agressieve toon, die ik niet van haar gewend was, waarom ik
verstrikt was geraakt in de JFK-affaire, wat zij kennelijk onzinnig vond. Zij had mijn televisieoptreden gezien en had ergens
gelezen dat ik had gezegd dat iedereen geld aan Dallas verdiende. „And you?” vroeg zij verwijtend. „Niet bepaald,” antwoordde ik, naar waarheid trouwens. Ik begon haar het hele
verhaal van Gerard Croiset en de NOS-televisie te vertellen,
waardoor ik me met die zaak was gaan bezighouden. Tenslotte
eindigde ik met de Dico-verwikkelingen. Ik moet zeggen, ze
sloeg daarna een hele andere toon aan. In het heetst van het gevecht noemde ze me zelfs „a snob”, waarop ik antwoordde:
„Maar Margaret, je bent ook niet bepaald een Russische gravin.” Ik zei dat ze beter niet naar anderen kon luisteren wanneer het mij betrof en aan mij zelf moest vragen als er iets loos
was. Dat had zij dan ook gedaan.
Naar aanleiding van persberichten had ik Jimmy Carter and
American Fantasy gekocht.113 Zij runnen het Psycho-Historisch
instituut aan Broadway. Ik was er al in begonnen en was er zeer
enthousiast over. Ik liet het boek aan Margaret zien, die het allemaal onzin vond. „They know nothing about culture or
anthropology,” zei ze en opende het boek ergens in het midden, las een regel, en herbevestigde haar opinie dat „it made no
sense”. Ik begon een speech af te steken dat het me de hoogste
tijd leek een multidisciplinaire benadering te vinden om antwoord te krijgen op de vraag waarom mensen, sinds de wieg
gehersenspoeld in een bepaalde richting, de rest van hun leven
met onzin en vooroordelen in hun breinen rondlopen, met alle
desastreuze gevolgen van dien. Het onderwerp, waar ik met
professor Delgado in Madrid al jaren over bezig ben. Daar was
zij het wel enigermate mee eens. Toch bleef het haar verontrusten, hoe ik op televisie had kunnen verklaren dat George de
Mohrenschildt mijn vriend was geweest, terwijl ik hem tezelfdertijd had verdacht van medeplichtigheid aan de moord op
JFK. Ik verdedigde mijzelf door te zeggen dat ik dit pas echt zeker had geweten na zijn bekentenis op 23 februari van dit jaar
in Dallas. Het is een feit dat ik me die vraag eigenlijk nooit heb
gesteld. Hij was gewoon een vriend – in de omgang – en laten
we ook maar nooit vergeten dat JFK zelf alles behalve een heilige boon was. Tegenover Cuba is hij misdadig bezig geweest.
Margaret was het overigens met me eens dat Anita Bryant „een
gevaarlijk mens” was. Canada liet haar niet toe en haar ster was
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vallende, dacht zij. Wat is moordender? Iemand neerpaffen of
iemand mentaal vergiftigen?
De klok stopt nooit. Ik ben al meer dan 12.000 keer in mijn leven naar bed gegaan. Zou iets voor een Yale-professor zijn om
onderzoek over te doen.
31 oktober 1977

Opnieuw prachtig weer, waar ik dankbaar voor ben.
Margaret Mead reageerde, toen we over Zuid-Afrika spraken
op de dood van Stephen Biko: „They are killing off all South
African leaders one by one….”
„Ja, zoiets als hier met de Indianen is gebeurd,” heb ik geantwoord. Ik haat eenzijdig geklets.
De historicus Arthur Schlesinger filosofeert over de toekomst
van democratie als politiek stelsel in de wereld. Michel Debré,
voormalig eerste minister van Frankrijk, zou zich zorgen hebben gemaakt over de fragility van democratieën ten opzichte
van de veronderstelde sterkte van totalitaire regimes. Schlesinger twijfelt aan die stelling en wijst erop hoe de democratische
staten gemobiliseerd werden om de totalitaire Adolf Hitler te
vernietigen. „Everything we know about totalitarian states
shows that the monolithic surface conceals a surrealist interior
of divisions, confusions, inefficiencies, antagonisms and hatreds. In the end, totalitarianism might well be more fragile
than democracy (…).”114
Fallaux vertelde dat Jan Blokker zou hebben geschreven: „Oltmans heeft weer een moordenaar van JFK gevonden….” Blokker is vrij onzin te schrijven zoveel hij wil, hij blijft echter de
pantoffelheldjournalist aan de Wibautstraat te Amsterdam, niets
meer en niets minder. Iets dergelijks geldt ook voor Hofland.
Margaret Mead was in Indonesië geweest. Ze zei dat het leek
of iedereen een brommer kocht in dat land. Op Bali was voor
de bovenlaag van de bevolking wat veranderd. Er was nu een
universiteit en een kunstacademie, maar voor de onderlaag waren er geen verbeteringen.
We belandden op het vraagstuk Sovjet-Unie. We botsten opnieuw. Zij riep uit, over afkeurenswaardig sovjetgedrag: „What
about Czecho-Slovakia?” Ik antwoordde: „What about Vietnam, Cuba, Dallas?” Ze werd waarachtig emotioneel. Over de
sjah van Iran zei ze: „Hij weet dat zijn dagen zijn geteld, maar
hij doet veel voor de mensen.” Margarets dochter woont en
werkt in Iran. Zij nam een scotch met water en bestelde slechts
114 The Wall Street Journal, 31 oktober 1977.

154

04-07-2008

12:03

Pagina 155

155

Washington

een artisjok. Ik schreef Peter later: „Als jij of ik in een rode
mantel met een staf op straat zouden lopen, zouden we waarschijnlijk worden opgepikt.” Zij zoende me later in de lift van
haar appartement op mijn mond, wat ik haat en verafschuw.
Times commentator Sulzberger sprak over de Andropov disease.
Nu noemt Anthony Lewis zijn commentaar vandaag THE
SECRECY DISEASE. Dit woord valt wel dikwijls vandaag de dag.
Terecht wijst Lewis erop, aan de hand van een reeks recente
beduvelpartijen van de CIA en de overheid, hoe het publiek gewoon massaal wordt verneukt, en wat erger is, hoe de meest
vooraanstaande media er gewoon aan mee doen.
Bracht een bezoek van anderhalf uur aan Lloyd de Mause, de
psychohistoricus, die me overlaadde met informatie. Het begrip „irrationele groepsfantasieën” was bijvoorbeeld nieuw
voor me. Hij noemde „the king can do no wrong” en het totem van een koningshuis als voorbeeld van zulk een groepsfantasie. Omdat prins Bernhard zich gedroeg als aardse sterveling en
wat bijverdiensten in zijn zak stak, beschadigde hij de puurheid
van de groepsfantasie rond Oranje en heeft hiervoor moeten
boeten. Hij noemde het een vorm van trance, een slaapachtige
staat van dissociatie. Wat C.G. Jung noemde, de projectie van
wat we willen zien maar wat er helemaal niet is.
Lloyd: „A few months ago Jimmy Carter was considered our
ideal proletarian leader. Nine months later people see he is a
weak man. He is not feeding us rightly. The cracking of the
womb came too soon. The metaphors collapsed. So they picked
on Bert Lance, a second rate banker, in revenge. We split off
bad notions about our leaders and point our aggression elsewhere, Bert Lance or otherwise the enemy outside. It could not
be Richard Nixon. No, it’s the soviets. We cannot stand ambivalence towards our own leaders, because we still hate it to
have to suppress our own bad images of our own bad fathers
and bad mothers and our own bad womb. You cannot hate
that what you love. So, they say, my childhood was bad, don’t
tell anybody and in the meantime we deny all this for real.
Next, we put up a leader who can do no wrong. What do we
really need a king for? We do not even need such leaders. What
we need them for is to maintain the fantasy that they are nurturing us and in return we are nurturing them. So we hand the
king money to live, to perform this function. We give him
footmen to run around in uniforms. He drives around in a
golden carriage escorted by generals and admirals on horses.
Actually, we make him look like a little baby, right? Who is this
baby, Jimmy Carter?”
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Ik luisterde met stomme verbazing.
„We need such idealized images of kings, popes or leaders in
the White House. Then we split off to keep our own peace of
mind in order not to be driven mad within our own heads. If
we saw someone up there who was bad, we get situations as
seen in the Nixon era. Nixon was a man who got us out of our
collective trance by being an ordinary crook instead of the holy
man we were supposed to have sent to the White House.
Nixon failed to carry us through into another trance. A violent
disruption occurred in all of our minds. He tried to shock us
back into the trance by declaring a nuclear alert in 1973 before
he was kicked out. It was a false alarm, of course, but he announced it unilaterally. He was kicked out anyway to be succeeded by this honest, down to earth man, the great beautiful
guy Gerald Ford. In reality, Ford was nothing but a big bubble.
We need our kings for ever, don’t we?”
Lloyd de Mause vervolgde: „Do you recall, that the Russians
got rid of Nikita Khrushchev as soon as he backed off in the
Cuban missile crisis? He lost his image of a strong leader. He
didn’t understand and said to himself: ‘I thought they were
crazy about me.’ What makes the nuclear era so dangerous is
that some day there might be a world leader who decides it is
better to blow up 500 million people than to be called a weakling. Essentially, what I am attacking here, is when leaders are
but delegates of fantasies, of fantasy wishes and are not real
leaders. We must be able to find ourselves better leaders than
that. We are all unconsciously fully aware of what person we
are really hiring for the job to be president. We know precisely
what we are doing. We vote for a new president. Thus, Jimmy
Carter was hired by us, the people, as Henry Ebel and I show
in our book. We examined his life step by step and went with
him through that hellish period of being reborn into Christ and
realized that we got ourselves a quasi Baptist symbol of a
leader.”
„You are an unusual journalist,” zei hij toen ik vertrok. „Most
of your colleagues freak out when they are confronted with all
of this. How come you are emotionally so well worked out?”
Ik vertelde hem over mijn jeugd en het ontstaan van mijn dagboek. Hij gaf me een artikel van James Wechsler dat zijn Carter-boek uiterst negatief behandelde. Wechsler veegde de vloer
aan met psychohistorie, evenals dr. David Abrahamsen, en psychohistorici in het algemeen, van wie ik juist vind dat zij uitermate nuttig bezig zijn. Het is als met het eerste Club van
Rome-computermodel, het blijft een begin, maar er moet aan
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begonnen worden. Hij (Wechsler) herinnert eveneens aan de
1189 psychiaters, die indertijd senator Barry Goldwater als unfit
beschouwden om op het Witte Huis te komen. Het is de benadering van psychiater Arnold Hutschnecker all over again, die al
jaren hamert op de noodzakelijkheid kandidaten die de hoogste posten in het land zullen moeten gaan bekleden aan een
psychologisch onderzoek te onderwerpen.115
Ontmoette JFK-onderzoeker Dick Sprague na lange tijd weer.
Hij is thans verbonden aan het Bethell Institute. „You have a
lot of enemies,” vertelde hij, „even among the JFK researchers.”
„Who?” vroeg ik. „Well, Sylvia Meagher who wrote the book
Accessories to the facts in 1968. I think, she said in a radio show
that you were a bullshit artist. These people have this jealous,
psychological reaction to anyone entering their territory,” zei
Dick.
„Who else?”
„Gary Policoff.”
„Nooit van gehoord.”
Sprague vertelde dat zelfs de journalist Jack Anderson op televisie blijft zeggen: „Castro did it.” Dick is ervan overtuigd dat
Marina Oswald werd geprogrammeerd om te zeggen dat zij de
foto met Oswald en het moordwapen had genomen, terwijl
het duidelijk is dat die opname in elkaar werd gezet. Dat beweerde de moeder van Oswald al in 1964. Hij is eveneens van
mening dat mevrouw Johnson McMillan en haar man zich met
de CIA inlaten. Ze is zowel in de Tom Snyder-show als Dick
Cavett-show geweest met haar nieuwe boek. Hij vond dat zelfs
David Hartman maar „onbenullige vragen” stelde aan Marina
en de schrijfster.
Sprague is nog steeds consultant van het Select Committe on
Assassinations maar hoort nooit meer iets van hen. „Ze hebben
meer geld nodig, maar de CIA stelt alles in het werk om te
voorkomen dat zij het krijgen,” zei hij. „Niemand weet precies waar ze momenteel mee bezig zijn, maar er wordt gezegd
dat ze met een paar Bombshells zullen komen.”
Ik had een ontmoeting van 35 minuten met Bill Sheehan bij
ABC-televisie naar aanleiding van het Rawls-verhaal. Hij haalde
ook de baas van ABC News erbij, die met mijn optreden bij David Hartman in september het hoogste lied zong en nu kennelijk een derde vioolpartij meespeelde. Ik stelde voor dat we een
documentaire zouden filmen samen met het Institute of Gerontology in Kiev als eerste project. Sheehan vroeg hoeveel tijd
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hiermee gemoeid zou zijn. Ik schatte een week. Hij had kennelijk Rawls in de Times gelezen, want hij zei: „You are not a
half showman but also a salesman.” Ik zou een brief krijgen.
2 november 1977

Wanneer je The New York Times openslaat, word je meteen
weer geconfronteerd met een reeks stommiteiten van Carter.
Om te beginnen heeft hij Amerika teruggetrokken uit de International Labour Organisation. Kurt Waldheim noemde het
„retrogressive” en andere diplomaten „stupid” en „illtimed.”
De man wil flink doen want hij is een zeikerige zwakkeling in
werkelijkheid. Dan is er de affaire van de voormalige CIA-directeur Richard Helms, die door Carter en minister van Justitie
Griffin Bell de hand boven het hoofd wordt gehouden, zogenaamd ter wille van de nationale veiligheid, terwijl hij bij verhoren inzake wat ze in Chili hebben uitgespookt, heeft staan
liegen. Margaret Mead vertelde de man goed te hebben gekend. Hij was keurig. Geloof het graag. Richard Maddox
noemt Helms vandaag in de Times ook al „a man known for
reliability”. In 1975 verklaarde Helms voor de senaatscommissie: „I make up my mind, that I wasn’t going to lie to any Congressional Committees, that I was going to be as forthcoming as
I thought I could under the circumstances existing at the hearing, whether I was for an oversight committee or some place
else. I must say I always had the alternative of going to the senator privately and say, ‘Please, will you pull back on that, we
are going into a sensational area’.” Nee, Helms is helemaal niet
naar een senator gegaan om hem onder vier ogen te spreken.
Hij heeft er gewoon op los gelogen, zoals nu is gebleken. Maar
hij wordt door Carter gesauveerd.
Ik heb materiaal opgehaald op het kantoor van de Trilaterale
Commissie.
Bezocht de econoom Heilbroner thuis. Een negermeisje opende
de deur. Er stond een vleugel. Hij vertelde
iedere dag te spelen. We gingen via een
trap naar boven naar zijn werkkamer, vol
boeken en zonder ramen. Hoe kan hij zo
leven? Er staan toch al vrijwel geen bomen
in deze stad. Echt antwoord op mijn vragen had hij niet.
US News & World Report had een opmerkelijke weergave van „state of the nation”.116
116 US News & World Report, 31 oktober 1977.
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117 Harpers, oktober 1977.
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Washington

Harpers publiceert een voortreffelijk artikel van Earl Shorris
over de degeneratie van The New Yorker. Zo wordt de draak
gestoken met de manier waarop William Safire commentator
werd. De publisher liep op een cocktailparty tegen de voormalige speechwriter van Nixon aan, en hop, hij werd in dienst genomen. Niemand begreep waarom hij dit deed, tenzij de man had
besloten Nixon langzamerhand maar weer als elder statesman aan
de man te brengen. De mij bekende John Oakes, senior editor,
publiceerde in zijn eigen krant een brief dat hij zich distantieerde van een ingenomen standpunt door zijn hoofdredactie.
„The newspaper seems to be hiding its loss of contact with
much of society under a blinding artificial light of glamour –
the Times glitters with celebrities,” aldus Shorris. Het blad bestaat 126 jaar. „The paper initiated nothing. It drifted along behind a nation, a survivor. Drifting liberalism was acceptable until a quarterly financial report showed it was operating at a
loss.” En verder: „America has only one major book review,
and it has lowered its standards to attract more advertising from
an industry with no standards at all.” Het beroemde Sunday Magazine van de Times noemt Shorris afgezakt tot „pop journalism” zoals popmuziek trouwens 61,4 procent van alle muziek,
die wordt gekocht, vertegenwoordigt.117 Alles lijkt steeds verder af te zakken naar middelmatigheid ten dienste van het principe van winst maken. We glijden met z’n allen langzaam af.
Dick Sprague vertelde dat Frank Sturgis was gearresteerd. Dat
is de man, die beweert een document te bezitten dat aantoont
dat Fidel Castro president Kennedy heeft laten vermoorden.
Jack Ruby, die uiteindelijk Oswald in de gevangenis in Dallas
doodschoot, zou twee weken voor de moord op JFK in Havana
zijn geweest. Allemaal desinformatie om de verwarring te vergroten. Dick noemde ook Marita Lorenz, die vandaag op de
voorpagina van de New York Post staat met een revolver in de
aanslag en de kop I CAN BE DANGEROUS. How dangerous? Zij
zegt door Sturgis te worden bedreigt indien zij loslippig blijft
over de JFK-moord. Ze zou overigens een paar dagen voor de
Dallas-affaire met Oswald en Sturgis naar de plaats des onheils
zijn gereden. Sturgis is overigens eveneens betrokken geweest
bij de beruchte inbraak in Watergate. Het is allemaal een grote
maffiarotzooi hier. Mevrouw Lorenz wordt door de politie bewaakt na de bedreiging van Sturgis.
Bezocht Theodor Shabad bij de Times om kopieën te krijgen
van het in Kiev weggeraakte materiaal over atoomcentrales in
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de Sovjet-Unie. Vroeg me af waar hij vandaan kwam. Hij had
een zwaar accent. Hij zette een rode lijn op de begeleidende
kaart en waarschuwde me dat de atoomcentrale in Tsjernobyl
de eerste en de oudste centrale in de Sovjet-Unie was.

Intussen heeft Cyrus Vance, minister van Buitenlandse Zaken,
Moskou gewaarschuwd op te houden met processen tegen dissidenten. Het gaat nu weer om de Joodse dissident Anatoly
Shcharansky. Zowel minister Gromyko als ambassadeur Dobrynin in Washington zijn door de Amerikaanse regering aangesproken. Alsof de duvel ermee speelt, maakte de PEN in de
Verenigde Naties bekend dat 55 landen schrijvers onderdrukken, die afwijken van de officiële lijn. Er bevinden zich wereldwijd zelfs 471 schrijvers in de gevangenis. Hiervan zijn 22
onder psychiatrische behandeling in de Sovjet-Unie. In Argentinië moet het nog erger zijn dan in Moskou, maar dat is natuurlijk niet interessant om kabaal over te maken.
160
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Heel opmerkelijk is dat in mijn dagboek staat dat ik naar het kantoor van professor Milgram ben gegaan en heb aangekondigd dat
ik in januari weer in New York zou zijn en dat ik nu te gehaast
was voor een rustig gesprek, omdat ik een vliegtuig naar Amster161

Washington

Opvallend was een reportage uit Moskou in The New York Times, van Craig Whitney die vertelt hoe de schrijver Yuri Trifonov erin slaagt de communistische censuur aardig te omzeilen. „His stories,” aldus Whitney, „are trenchant commentaries
on some of the seamy aspects of Soviet city life and the pervasive fear caused by Stalin’s terror. He is widely published and
eagerly read here.” Hij vervolgde dat wat Trifonov deed „reveals something about the conflicting impulses of Soviet society, which sometimes is not so monolithic as its leaders and detractors like to think. There are compromises that a writer who
wants to survive here must make. But he can still tell the truth,
and Yuri Trifonov is a man who feels strongly about the truth.”
Vanmorgen wordt er in de The New York Times bericht hoe
Carter en Griffin Bell elkaar levendig tegenspreken. Carter
heeft op zijn persconferentie de onwaarheid gesproken dat hij
de affaire-Richard Helms nooit met zijn attorney general besproken zou hebben. Bell zelf zegt dat de president dit wel degelijk
heeft gedaan en de instructie voor „plea bargaining” heeft gegeven om Helms „off the hook” te krijgen.
Om 15.00 uur was ik in het kantoor van de bekende psycholoog Stanley Milgram, de man die eens een experiment uitvoerde om het menselijke geweten te testen wat betreft gehoorzaamheid aan het gezag, de Befehl-ist-Befehl-mentaliteit.
Eigenlijk was het een waanzinnige proef. Wanneer er verkeerde antwoorden werden gegeven kreeg de student, die in een
ander vertrek was, een elektrische schok, eerst van 15 volt
maar iedere keer bij een verkeerd antwoord, een beetje meer
voltage tot 450 volt toe. De vragenstellers maakten zich steeds
meer zorgen over het toenemende gekrijs in het andere lokaal,
maar wat ze niet wisten was dat de zogenaamde proefkonijnen
in werkelijkheid acteurs waren die steeds harder schreeuwden
en helemaal geen schokken werden gegeven. Milgram meende met deze test te hebben aangegeven waar mensen, in dit
geval docerende vragenstellers, toe in staat waren wanneer zij
een keuze moesten maken tussen een knagend geweten, over
de uitbarstingen van pijn als gevolg van elektrische schokken
en de vrees om de gegeven opdracht niet uit te voeren zoals
deze was gegeven. Die meneer zou vanmiddag tegenover mij
zitten.
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dam moest halen. Ik herinner me heel scherp dat ik een conversatie met hem heb gehad, die niet in mijn dagboek voorkomt.
Lees in het vliegtuig Tennessee Williams Letters to Donald
Windham, de „lover for many years” van de schrijver, die zijn
moeder „one of the nicest and most boring people on earth”
noemde. Wat ben ik dan gezegend geweest.
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4 november 1977

Op JFK airport zag ik een uitzonderlijk mooie jongen, perfect
gekleed, een trouwring om, maar hij boezemde me uitzonderlijke belangstelling in. Uitgerekend hij bleek naast me te zitten
in de Jumbo in stoel 19 C, toen ik als een der laatste passagiers
aan boord kwam. Hij bleek Tsjechisch te zijn, was 27 jaar en
studeerde economie. „I am grateful that my father put me in
this world,” zei hij. Een stewardess bracht ons een extra drankje, waarop ik zei: „Ik ben voldoende bekend om wat extra behandeling te krijgen van de KLM,” waarop hij antwoordde: „Sorry, de stewardess is mijn vrouw.” Ik vroeg hem waarom hij
geen fashion model was waarop hij antwoordde een tijdje voor
Bonaparte te hebben gewerkt, maar daar werd te veel op hem
getippeld. Zijn naam was Milan Potuznik.
In de auto, met Brahms vioolconcert, op weg om Keke in
Bosch en Duin te gaan halen, ben ik eerst gestopt bij Den en
Rust met twee prachtige rozen. Ze roken precies zoals ik me
de rozen uit De Horst herinnerde. Ze hadden een bijzondere
kleur. Ik stond stil aan het graf en hoorde mams stem toen we
samen deze plek in 1966 uitkozen om vader te begraven. Dat
zal ik nooit vergeten.
De hond reageerde vreemd. Hij liep raar. Hij gaf geen kik. Dr.
Offereins zei: „Hij wordt nu wel oud.” Hij at wel goed.
Prins Bernhard is weer bij Suharto, waar hij eigenlijk niet gezien hoort te worden. Hij overhandigde sultan Hamengku Buwono een miljoen dollar namens het Wereld Natuurfonds voor
bescherming van de dieren in het land.
Op de conferentie in Belgrado heeft een sovjetafgevaardigde
op de aanval van ambassadeur Van der Valk geantwoord dat
hier ook het nodige hapert aan mensenrechten. Leden van de
CPN kunnen geen werk krijgen, een postbode die De Waarheid
las, was ontslagen en premier Den Uyl had zelf gezegd dat er
discriminatie tegenover communisten bestond. Zogenaamde tit
for tat in de diplomatie.
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5 november 1977

Nederland heeft in Belgrado voorgesteld de „vertrouwenwekkende maatregelen” tussen Oost en West verder te proberen
uitbreiden. Dat is positief. Vladimir Lomeiko hamerde hier
ook op.
De CIA wijst er op dat Moskou 84 sovjetbedrijven in het buitenland in operatie heeft, waaronder vijf in de VS. Elf van deze
ondernemingen bevinden zich in ontwikkelingslanden, de rest
in de geavanceerde industrielanden, onder andere tien in
Frankrijk. Vooral de sovjetbanken hebben „een solide basis opgebouwd van voorzichtigheid en betrouwbaarheid”. En dit
meldt nota bene de CIA.118 De handel tussen Amerika en de
USSR bedraagt dit jaar slechts 2,5 miljard dollar. Dat zijn dan de
grootmachten tegen het einde van de 20ste eeuw. De sovjets
doen veel meer zaken met Fransen, Italianen en West-Duitsers.
Zelfs met Dirk Keijer.
6 november 1977

Keke is nog helemaal niet in orde. Ik vrees het ergste. Vreselijk,
het arme beestje. Wat moet gebeuren moet gebeuren. Ik hoop
dat ik hem hier kan begraven. Hij slaapt bijna voortdurend.
Rimmer Mulder van Trouw zond het gesprek met professor
Krutogolov retour. Krijg gewoon nog altijd nergens een voet
aan de grond.
7 november 1977

Ik heb geen zin in de receptie van ambassadeur Romanov voor
het 60-jarig bestaan van de beroemde Oktoberrevolutie. Ik had
er nog geen uitnodiging voor gekregen.
Pas vanavond kwam de uitnodiging met de post, naamloos bovendien.
8 november 1977

Bezocht de zuster van mijn vader, tante Yuut Mennega. Mam
was inderdaad ziek in Esneux en had tyfus. Volgens haar was
het in 1908. Mijn vader was er toen ook. Hij ving sprinkhanen
en bakte ze in een blikje en vroeg zijn nichtjes het spul te proeven. „Jouw vader was vreselijk grappig en origineel als jongen,” zei ze. „Onbegrijpelijk dat hij later zo conventioneel is
geworden.” Niet in de verste verten kan ik bevatten dat je
sprinkhanen vangt en ze dan nog bakt ook.
118 The New York Times, 31 oktober 1977.
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119 De Nieuwe Linie, 9 november 1977.

165

Amsterdam

Aart van der Want heeft zowel de Volkskrant als de NRC geschreven om te protesteren dat ze geen letter publiceerden over
wat ik in Washington had gedaan en bekendgemaakt in de affaire-Donald Donaldson. Henk Strabbing antwoordde hem na
veel heen-en-weergeschrijf met medewerksters dat Aarts brief
„in ongerede” was geraakt. Strabbing zegt dat ik in Nieuwspoort
aankondigde een persconferentie in Washington te zullen geven, die nooit zou hebben plaatsgehad. Achteraf had hij, Strabbing, in zijn artikel over mij wellicht nog meer de „zeepbeleffecten” van wat ik zeg en doe moeten onderstrepen. „Ik twijfel
in het geheel niet meer aan de grote kundigheid van de heer
Oltmans om reclame te maken. Voor zichzelf.” De ongedateerde brief was overigens geen reclame voor Strabbing c.s.
Aart schreef een dergelijke klacht naar NRC Handelsblad en kreeg
2 november 1977 antwoord van W.G. Guise. Aarts bewering
dat de NRC niets over mijn onthullingen had gepubliceerd „onder druk van de BVD” was onjuist. Zo werkt de pers in ons land
echt niet. Dat is nog maar de vraag. Dat ze niets over mijn Donaldson-affaire hadden gepubliceerd, was omdat ze wat ik beweerde „niet helemaal serieus” namen. „Goed, een Nederlander, die een stunt maakt in de VS willen we wel vermelden,
maar als we terugblikken op alle flops die Oltmans in de Kennedy-zaak heeft gelanceerd, dan is een bericht over hem tot
nader order niet veel meer dan een voetnoot.” Zo werkt de
pers in ons land echt wel. Treurig.
Het Marriott hotel informeert me dat Dimitri Dimitrov vanuit
New York heeft laten weten op 10 november de achterstallige
rekening te komen betalen. Het management had alle nummers die ik ze had opgegeven gebeld en nu was er een reactie
gekomen. Ik belde Croiset. „Je belt hem gewoon op, als hij er
is en je doet of je neus bloedt,” luidde zijn advies.
Trees, de non, de zuster van Peter ligt in Helmond in het ziekenhuis. Kreeg een lieve brief. Heb haar een cyclaam gestuurd.
Peter vertelde per telefoon dat ze voor de operatie de hele familie had bezocht alsof het een afscheid was. De hele familie
was ontdaan en had gehuild.
De Nieuwe Linie is verschenen en publiceert mijn artikel: JIMMY
CARTER, LOOPJONGEN VAN DE ROCKEFELLERS over de activiteiten van de Trilaterale Commissie.119 Ik ben blij dit artikel te
hebben geschreven.
Bill Sheehan van ABC-televisie vraagt me hem op te bellen over
het sovjetproject.
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10 november 1977

Dr. Jermen Gvishiani zendt een telex dat we de ochtend van
20 november in Genève aan ons boek kunnen werken. De gok
lijkt te zullen werken. Prima nieuws.
11 november 1977

Ik bracht enige tijd met Max Westerman door. Hij blijft een
nerveuze nagelbijter. We aten bij de Chinees in de PC Hooftstraat. Hij leent Schlesingers A Thousand Days van me.
André Spoor zei er van overtuigd te zijn dat ambassadeur Piet
Schaepman niet goed bij zijn hoofd was, vooral nadat hij het
materiaal had gelezen dat Tessa Croese hem had gezonden.
Kaartje van Milan Potuznik: „Nogmaals bedankt voor zeven
leerzame uren….” Ergens had ik verwacht van hem te zullen
horen. Ons contact was uitstekend.
Keke kwispelt als ik naar hem toe loop. Hij eet normaal.
12 november 1977

Broer Theo belde uit Lugano, voornamelijk om naar Keke te
informeren. Het beest is wonderlijk goed en springt weer uit
zichzelf op de stoel. Maar ’s nachts blaft hij voortdurend. Ik
moet er al dagenlang uit om hem te kalmeren of maar weer
mee naar boven te nemen.
Bill Sheehan vertelde dat men had besloten mij als verslaggever, consultant en ideeënman met een ABC-televisieteam naar
Kiev te sturen om een documentaire te maken met het Instituut voor Gerontologie. Hij vroeg wat ik als honorarium had
gedacht. Ik vroeg hem een voorstel te doen. Ik zei dat ik dr.
Gvishiani zondag in Genève zou ontmoeten. Hij vroeg me zijn
groeten over te brengen.
13 november 1977

Mijn reportage voor Gallery Magazine over de Dico-affaire is
eindelijk gereed.
Alissa Morriën arriveerde op Amerbos tegen 14.40 uur. Ik hoorde de taxi wegrijden en ging naar beneden. Zij stond een sigaret
te rollen, omdat ze te vroeg was. Ze zag er afschuwelijk opgemaakt uit, een soort Mathilda Willink, hele kwakken rouge langs
haar ogen, in laarzen, met een vergulde tas met bandrecorder.
We begonnen meteen aan het gesprek voor Nieuwe Revu. Zij
vroeg om sherry. Ze viel me in alle opzichten mee, zowel wat
betreft haar vragen als haar reacties. Keke viel erbij in slaap op
mijn schoot en voelde levenloos en slap. Maakte me weer grote
zorgen. Ze vond me „volkomen ongegeneerd en open”.
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14 november 1977

Keijer zei zelfs dat als we tot zakelijke afspraken kwamen, hij
wilde dat de overeenkomst per notariële akte zou worden vastgelegd. Hij benadrukte voortdurend dat dr. Gvishiani het powerfront zou completeren.
Peters zuster, Marianne, bevestigde dat bij haar zus Trees een
kankergezwel is ontdekt dat dodelijk zou kunnen zijn. Het
greep me zeer aan. Hoe moet ik er straks met Peter over spreken?
Een expresbrief van bondskanselier dr. Bruno Kreisky. Ik ontmoet hem 28 november.120
15 november 1977
ABC-televisie schijnt bereid te zijn me 5.000 gulden plus kosten te betalen. Beetje weinig, maar ik wil er eerst met dr. Gvishiani over spreken.121
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt maakt het goed. Dat hoor ik
altijd direct aan haar stem. Zij heeft bruine wollen manchetten
voor bij mijn leren jack voor me gebreid.
Dico heeft vanuit New York het Marriott hotel gebeld om te
zeggen dat hij waarschijnlijk niet zelf zou komen, maar dat de
rekening voor het einde van de maand zou worden voldaan.

16 november 1977

Ik had een uitstekend gesprek met ambassadeur Romanov. Ik
mag de man zeer graag. Recht voor zijn raap, onomkoopbaar,
en hij denkt gedisciplineerd. Hij gaf me een visum om naar
Kiev te gaan en adviseerde alle plannen met Volodja Molchanov uit te werken.
120 Zie bijlage 16.
121 Zie bijlage 17.

167

Amsterdam

Om 18.30 uur was ik bij Dirk en Inge Keijer in Hilversum. Ze
hadden een zekere Willem, computerdeskundige, als gast. Het
TASS-plan met een informatieservice werd nu weer van tafel
geveegd als onbelangrijk. Ik moest me toeleggen op de plannen
met Gvishiani en ABC-televisie. Hij had een project van 500
miljoen met Hoogovens en de Sovjet-Unie. „Al wordt het 250
miljoen, dan is het nog interessant.” Hij scheen er nogal gebrand op te zijn contact te hebben met dr. Gvishiani. Hij had
verder een zaak lopen van 200 miljoen met een scheepswerf in
Krimpen aan de Lek. Wanneer Gvishiani voor die zaak wat druk
wilde uitoefenen dan zou dat project slagen. Er werd fazant
met sla geserveerd. Inge had zich weer uitgesloofd. I like her.
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„Gisteren was de heer Sickinghe van VMF Stork hier,” zei de
ambassadeur, „samen met een medewerker. Hij gaat maandag
naar Moskou. Hij vroeg om een ontmoeting met dr. Jermen
Gvishiani. Ik heb een telegram gestuurd. Maar nu vertel je dat
Gvishiani in Genève is. Zal ik Sickinghe hierover opbellen?”
Romanov vertelde Sickinghe eerst een politieke lezing te hebben gegeven, omdat hij bijvoorbeeld zei overeenkomsten van
lange duur met de Sovjet-Unie te willen sluiten. „I replied to
him that I had counseled him already four years, three years,
two years and one year ago to do so. He replied ‘better late
than never’. And, remember Willem, he is the best of all Dutch
businessmen so you can imagine what attitude the others have.
I told him, that Germany is doing billions worth of business
with the USSR like France, England and Belgium. And Holland? Nothing!”
Rom had een interview gegeven aan het Algemeen Dagblad dat
op 28 oktober was verschenen. Hij werd daarop gebeld door
de NOS-televisie of hij ter gelegenheid van 60 jaar Sovjet-Unie
op 8 november een soortgelijk gesprek voor televisie wilde
voeren. Hij ging akkoord maar hoorde er nooit meer iets over.
Dan kan mijnheer Giese van de NRC doen alsof er geen druk
vanuit Den Haag uitgeoefend wordt, maar het tegendeel is
waar. Precies als in Washington trouwens. Hij vertelde entre parenthèses dat mij wel degelijk een uitnodiging voor de receptie
was gestuurd, maar er waren er enkele spoorloos, zoals voor de
ambassadeur van Zwitserland, een consul-generaal en dan ook
de mijne. Toen ik om 11.45 uur bij de ambassadrice van Hongarije, Anna Bebrits, arriveerde, vertelde ook zij dat ze mijn
brief nooit had ontvangen. Het is duidelijk dat de basterds in
Den Haag weer on the loose zijn.
Ambassadeur Romanov zei dat hij geen informatie over de kabinetscrisis naar Moskou had gezonden. „All rubbish. All they
do is hold on to their chairs,” waarbij hij de leuningen van zijn
stoel vastgreep. „Of course, these people do not want new
elections. The diplomatic corps is full of talk and whispers
about it, but I tell them, it is all nonsense. One ambassador called me, and said, Alex, tomorrow a new Government will be
formed. I replied, I bet you any amount of French cognac, that
it will not happen. That was one week ago!”
Hij sprak over Somalië, waar hij de minister van Defensie een
paar keer had onmoet in de periode dat hij reizend ambassadeur van de USSR was. „When I am in a philosophic mood, I
think of the cooperative farms we built there, and the factories,
everything. We created their economy, and now this civil war.
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Perhaps we should have been more decisive.” Hij vertelde dat
de Nigeriaanse minister van Financiën hem eens had gezegd
hoe corrupt sommige Nigeriaanse generaals waren. De minister vroeg Romanov dit aan het staatshoofd Gowon te vertellen. Hij was zelfs bereid Romanov documenten mee te geven
die zijn beschuldigingen konden onderbouwen, om aan Gowon
te overleggen. De ambassadeur weigerde zich ermee te bemoeien natuurlijk. „I told Gowon later anyway. He asked if I had
received this information from the Minister of Finance.” Nigeria beklaagde zich er verder bij Romanov over dat sovjetmachinegeweren wijd en zijd in het land werden gebruikt. Hij
herinnerde de autoriteiten er aan dat Moskou ze uitdrukkelijk
op verzoek had geleverd.
Ik vertelde hem dat ik nog steeds achter vice-president dr. Carlos Rafael Rodriguez van Cuba aan zat om een boek met hem
te schrijven. „He is flying today over this country in a special
Cuban plane with Raoul Castro on board. I received yesterday
an urgent cable to ask permission, which was granted.”
Mevrouw Bebrits vulde tijdens mijn bezoek aan haar aan dat
de Cubanen ook zojuist in Boedapest waren geweest. Zij vertelde tussen neus en lippen dat de handel met AKZO zich „aardig ontwikkelde”. Die zaak had ik geïnitieerd.
Later bracht ik een bezoek aan de ambassadeur van de Filippijnen De la Rosa. Ben al enige tijd bezig met het regelen van een
interview met Ferdinand Marcos. De ambassadeur droeg een
trui en open shirt. Toen ik vertrok zei hij: „As an ambassador,
to talk with you is a broadening experience.” Hij dacht trouwens, net als eerder Romanov en Bebrits, dat Bernhard uitsluitend bij Lockheed om geld had gepingeld om zijn vriendin en
dochter in Parijs wat te kunnen toestoppen.
Bezocht voor het eerst in lange tijd de zuster van mijn moeder,
tante Jetty, op „Les Archets” in Wassenaar. Zij vond dat Keke
een klein kopje had gekregen, maar eerlijk gezegd dacht ik hetzelfde van haar. Ik kon haar eigenlijk niet uitstaan, wat overigens wederzijds was. „Je bent dikwijls een lamstraal geweest,”
zei ze, „maar ik heb er bewondering voor zoals je voor Keke
hebt gezorgd.” Omdat zij de laatste persoon was geweest die
mijn moeder levend had gezien, vroeg ik haar nog eenmaal wat
er kon zijn gebeurd. Mam had die middag tegen haar zuster gezegd: „Ik eet al weer aan tafel. Ik ga wel naar Theo en Nel in
Lugano maar ik wil eerst rustig thuis zitten.” Tante vreesde
precies hetzelfde wat ik steeds heb vermoed: dat een onervaren
verpleegster een fout met mam had gemaakt. Het kon ook niet
wat er is gebeurd. Ik was zelf in de ochtend bij mijn moeder.
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Ook het nerveuze gedrag van de behandelende chirurg heb ik
nooit vertrouwd. Wat anders te doen dan te berusten?
’s Avonds woonde ik de jubileumvoorstelling van vriendin Nel
Oosthout bij in de Koninklijke Schouwburg. Zij speelden Rasputin van Klabund. Mijn naam werd zorgvuldig uit het huldigingscomité weggelaten, terwijl ik toch al jarenlang met haar
bevriend ben en meer nog dan menigeen die op de lijst staat,
zoals bijvoorbeeld Carel Enkelaar. Nog altijd blijf ik persona
non grata in dit land waardoor ik niet serieus word genomen,
zoals door de heer Giese van de NRC.
Volodja Molchanov heeft een groot artikel over mijn activiteiten in de JFK-affaire in Komsomolskaya Pravda geschreven. Het
zal best in orde zijn.
17 november 1977

Vanmorgen kwamen de heer en mevrouw Van Dijk op bezoek.122 „Ik wil eerlijk zeggen,” aldus mevrouw „dat je ons
nooit iets van jezelf hebt gegeven. Het gaat niet om de waarde.”
„Ik heb u al mijn boeken gebracht.” Dat liet ze passeren. „Je
hebt ons nooit een fotootje van je moeder gegeven.” Ik serveerde kabeljauw.
„Gisteren hebben wij ook kabeljauw gegeten, hè vader,” zei ze
tegen haar man, die pijnlijk keek. Zij is niet veranderd. Maar
alles bij elkaar was het uniek om ze hier voor de tweede maal in
acht jaar op bezoek te hebben.
18 november 1977

Ik zie dat Marcelo Fernandez Font nu de minister van Handel
van Cuba is.123 Ik wist dat het een uitstekend bewindsman zou
worden. Castro gaf hem die kans. Hij is in Washington geweest
in een nieuwe poging van Havana om het handelsembargo van
de VS te verzachten of te doorbreken. Ze willen rum, tabak, sigaren en nikkel exporteren en textiel, medicijnen, chemicaliën, metalen en andere producten in de VS kopen. Misdadig
dat de Amerikanen en vooral Carter met zijn geklets over
mensenrechten, de terreur tegen Cuba voortzetten.
De NRC wijst er op dat de zoon van Brezhnev nu onderminister voor buitenlandse handel is geworden. Ook wordt naar dr.
Gvishiani verwezen, als schoonzoon van premier Kosygin en
als hoge functionaris met verantwoordelijkheid naar de Raad
van Ministers, terwijl over de zoon van Gromyko vermeld
wordt dat hij het Afrika Instituut in Moskou runt. Van Brezh122 Ik was in de oorlog bij hen in Baarn in huis.
123 Ik ontmoette hem voor het eerst in 1960 in Cuba.
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19 november 1977

Peter overstemt altijd alles als hij hier is. Gisteravond, toen ik met
Keke buiten liep, zag ik zijn hoofd door het raam. Hij zat binnen
te lezen. Het gaf me een innig gevoel van dankbaarheid dat hij er
weer was. Het herinnerde me aan de momenten dat ik mam op
die manier zag. Dat staat voor altijd in mijn geheugen gegrift. Hij
is gisteravond uit geweest en heeft een trio gemaakt in het Marriott hotel met een Deen en diens Amerikaanse lover. Vandaag
vertrekt hij naar Tilburg. Hij wil ook naar zijn zieke zus.
20 november 1977

Den Uyl prijst Anwar Sadat dat hij naar Israël is gereisd. Peter
noemde het een gut decision, wat het onder de omstandigheden
ook is. Bung Karno zou zoiets hebben kunnen doen ten aanzien van Nederland.
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nev junior of Gromyko junior weet ik weinig of niets, maar dr.
Gvishiani ken ik langzamerhand uitstekend. Ik weet zeker dat
hij die hoge post bekleedt wegens persoonlijke bekwaamheid
en niet vanwege zijn schoonvader. Bovendien springen al zijn
vrienden of zakenrelaties zorgvuldig met dit feit om. Ik polste
Romanov trouwens of er een mogelijkheid zou zijn „Een dag
in het leven van de sovjetpremier” met ABC televisie te maken.
Hij steunde de gedachte volkomen. „Je zou het kunnen aankaarten,” aldus de ambassadeur, „als besluit van dit feestelijke
jaar van 60 jaar USSR. Je hebt kans dat wanneer je dr. Gvishiani
hierover polst, hij zegt het voorstel eerst aan Brezhnev te doen.
Dan kan je zeggen dat je, denkend dat dat niet haalbaar zou
zijn, dat nog niet serieus had overwogen.”
Ik realiseer me nu pas dat Bill Sheehan van ABC in zijn telegram
Kiev als een ad hoc opdracht aansnijdt maar met geen woord
rept over andere opdrachten. Daar heb ik geen zin in. Dan zijn
ze via mijn contacten binnen en gaan verder huns weegs. Ik
heb Sheehan hier een brief over geschreven en om garanties
gevraagd.
De Hoge Raad heeft bepaald dat Ferry Hoogendijk van Elseviers
zal moeten antwoorden op welke gronden hij Bram van der
Lek van de PSP ervan heeft beschuldigd op een lijst voor te komen van Nederlanders die voor de KGB zouden werken. Ik zal
er ook wel op staan. Dat is dan het padvindersgedoe van de
BVD en er kraait geen haan naar al deze onzin, behalve dan nu
de Hoge Raad. Dat geeft hoop.
Peter is terug uit Londen. Oergezellig. We lunchten met Aart
van der Want die hij aardig vindt, wat altijd een goed teken is.
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Ronald Steel schrijft TRUST THE RUSSIANS? Hij benadrukt dat
de Sovjets het „atomic testban treaty” van 1963 niet hebben
geschonden. „The Soviets observed all treaties that they feel
coincide with their national interest. In this respect they are just
like the United States, or any other nation. Treaties do not rest
on trust but on self-interest. If nations trusted one another there would be no need for treaties, just as individuals would have
no need for contracts. They are a substitute for trust (…). The
idea that nations are supposed to “like” one another is too romantic for serious politics. Trust the Russians? Of course not.
At least not any more than they trust us. Or for that matter not
any more than we should trust our own politicians and generals.”124
21 november 1977

Peter kwam letterlijk totaal ontdaan tegen 18.40 uur thuis. Hij
belde aan, wat ik altijd naar vind. Meestal zet ik de deur wagenwijd open. Hij had zogenaamd Thanksgiving doorgebracht
bij zijn oude makker Philip Nasta in Oostelbeers, waar ook
Theo Cammann bij was geweest. Het was kennelijk geen onverdeeld succes geworden. Hij ratelde maar door en wilde alles
wat hem was overkomen vertellen. Hij deed dit perfect tot in
de kleinste details. Uiteindelijk had Edwin vanuit Londen hem
gevraagd om te bevestigen dat hij hem iedere seconde van de
dag miste. Toch krijg ik het gevoel dat Peter een zekere angst
koestert voor de passie van Edwin van Wijk voor hem.
De Times publiceert een artikel over de Indonesische schrijver
Pramudja Ananta Tur, die na zijn gevangenneming door Suharto, inmiddels al twaalf jaar geleden, geen pen en papier meer
in handen heeft gekregen. Er zouden na het verraad van Suharto in 1965 750.000 mensen gevangen zijn genomen. Adam Malik ontkent dit en zegt dat er nog „maar” 20.000 mensen gevangen zitten. Amnesty International noemt het cijfer 55.000.125
22 november 1977

Soms vergeet ik belangrijke zaken eerst af te handelen, zeker als
Peter hier is. Gisteren kwamen de eerste documenten van het
proces tegen Time in Dallas.126 Ik heb nu Pat Russell op een
aantal vragen geantwoord. Hij wilde weten wanneer en hoe ik
Telegraaf-correspondent Robert Kroon had ontmoet. Heb de
vragen per expresse beantwoord. Ook moest worden gespeci124 The New York Times, 19 november 1977.
125 The New York Times, 19 november 1977.
126 Zie bijlage 18.
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ficeerd wanneer en waar ik anti-Bernhard-artikelen zou hebben geschreven. Hoe ik in Moskou terecht was gekomen en
meer van dergelijke details. Ik heb alles ogenblikkelijk beantwoord.
Philip Nasta belde om me te vertellen dat Peter hem 410 gulden diende te betalen, een bedrag dat al jaren openstond. Wat
een walgelijke kerel. Ik zei dat ik het bedrag hem vandaag nog
zou overmaken. Toen zei hij er spijt van te hebben dit te hebben meegedeeld. Ik vertelde Peter later voor het eerst sinds ik
hem ken, dat ik geldproblemen maar al te goed begrijp omdat
ik vroeger ook altijd tekortkwam omdat er op De Horst nooit
over werd gesproken en ik geregeld geld uit de brandkast van
mijn ouders had gejat tot ik werd betrapt.
Om 14.00 uur arriveerden Alissa en een fotografe van de Nieuwe Revu om het gesprek af te maken, nu met Peter erbij. Zij
wilden ook foto’s van Peter en mij samen. Het fotograferen betekende weer eindeloos gezeik, achter het bureau, achter de
vleugel, op de bank. Ik haat het. Peter vroeg aan Alissa hoe lang
zij erover deed om zich op te maken. Heb met Peter in Lage
Vuursche gegeten en moest Keke helaas weer naar de kennel
brengen. Hij voelde het. Hij jankte. Het gaat me iedere keer,
nu al jarenlang, door merg en been.
Ik reed door naar Nijmegen voor een ontmoeting met studenten. Er stond aangekondigd in de kranten FORUM MET LUNS,
HILTERMANN EN OLTMANS. In werkelijkheid was ik er alleen,
eerst met tien, later met een vijftig studenten. Ik miste Frank van
Linschoten. Mat Heffels vind ik aardig. Ik vertrok om 23.20
uur en vroeg me voor de zoveelste keer af wat het eigenlijk had
uitgehaald, een paar uur praten met jonge mensen.
Kwam om 00.40 uur thuis en de lichten brandden nog. Peter
las de krant. Lagen tot 02.00 uur in bed te kletsen. Ik stelde nog
voor dat we niet naar Parijs zouden gaan en dat ik in plaats
daarvan hem geld kon geven. „We zijn al zo weinig samen,”
zei hij, wat waar is. Hij had zich er kennelijk op verheugd.
Onze Parijse tripjes behoren tot de heerlijkste momenten. Je
leeft maar een keer.
De ACF-aandelen zijn naar fl.150,— opgeklommen.
Er kwam een geruststellend telegram van ABC- televisie.
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24 november 1977

Amsterdam-Genève
Belde Volodja Molchanov vanaf Schiphol. Professor Abraham
Mints in Kiev was in paniek geraakt omdat ABC-televisie een
telegram aan hem en niet aan de directeur van het Instituut van
Gerontologie professor D.F. Chebotarev had gezonden. „Ik
begrijp die man niet,” zei Volodja, maar in de Sovjet-Unie
moet iedereen nu eenmaal op zijn tellen passen. Ik zal het Bill
Sheehan van ABC wel uitleggen.
Peter belde nog laat dat er in Londen een fashion job was geboekt met een poema, waarbij vier heren met revolvers gereed
zouden staan het dier te doden indien de zaak uit de hand zou
lopen. Dat kon gebeuren, want het model dat nerveus is,
scheidt een bepaald soort transpiratie af waar poema’s op hun
beurt opgewonden van raken, „en voor je het weet heb je een
haal van zo’n klauw over je gezicht,” zei Peter. Hij wist niet
wat hij zou doen en zelf durfde ik ook geen uitspraken te doen.
Ik verzekerde hem dat hij het juiste besluit zou nemen.
In het Algemeen Dagblad een reportage dat dertig rechercheurs
een inval deden in een huis van een Molukker ergens aan de
grens. Waar gaan we naartoe?
In de auto speelde ik Prélude à l’après-midi d’un faune van Debussy af. Ik probeer altijd lievelingsmuziek te draaien als ik met
Peter rijd. „Herinner je je dat ik dit stuk heb laten horen op de
begrafenis van mijn moeder?” vroeg ik hem. Want het was
mam die me met dit muziekstuk voor het eerste confronteerde,
in de oorlogsjaren. Peter antwoordde: „Weet je wat ik dacht
toen ik ernaar luisterde: ik zou willen dat ze dat op mijn begrafenis speelden.”
Vliegend boven de wolken realiseer je je dat je in Holland vergeet dat er ook nog een zon is.
Genève
Ik zond Peter een telegram. „I love you very much and embrace you and your mother, Willem.”
Dr. Jermen Gvishiani kwam om 15.15 uur terug in Hotel du
Rhône, waar hij logeert, in een leren jas met bontkraag en een
donker kostuum. Hij excuseerde zich wat te laat te zijn. Ik had
geregeld dat we in de blauwe salon konden praten. Aurelio
Peccei, die ook in Genève was gearriveerd, belde met het verzoek aan Gvishiani om een afspraak in Barcelona te maken,
maar Gvishiani was verplicht twee recepties van de Stanford
University bij te wonen: „And if I do not show up there it
might make the wrong impression”. Dus Spanje ging over. Hij
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moest 7 januari in Londen zijn. Ik vroeg meteen of hij in Amsterdam kon uitstappen. „Perhaps,” zei hij, „but I would prefer
to be there two or three days. Ambassador Romanov has asked
me already many times.” Ik overhandigde hem een exemplaar
van Jimmy Carter and American Fantasy van De Mause en Ebel.
„Is it new?” vroeg hij.
„It is not only brand new, the thinking, the analysis is totally
new. I think, policy makers in Moscow should read it.” Hij had
Volodja’s artikel in Komsomolskaya Pravda gelezen. Ik vertelde dat
ABC-televisie me de indruk gaf voor een dubbeltje op de eerste
rang te willen zitten. „They will keep playing tricks until they
find someone, who can handle their interests,” zei hij. „Now,
why should we forget our experiences with you? It would take
ABC a long time to gain that experience, so by taking you, they
only gain time.” Ik gaf hem allerlei artikelen die ik voor hem had
verzameld, „I am always interested to receive such materials.”
„Is Playboy considered pornographic,” vroeg hij langs zijn neus
weg. „Quite,” was mijn reactie.
Voorzichtig bracht ik te berde dat het me een constructieve gedachte leek een televisieprogramma met ABC te maken: A DAY
IN THE LIFE OF KOSYGIN. Hij antwoordde dat een bekende
sovjetfilmer op dit moment met iets dergelijks bezig was. Daarmee liep dat initiatief dood. Het leek hem nuttig dat ik eens
een lezing gaf voor de medewerkers van mevrouw Gvishiani,
haar meisjesnaam Ludmila Kosygin, die in een bibliotheek
werkzaam is en waar iedereen de VS als een paradijs beschouwt.
„Your audience would be very diverse, professors, workers,
writers and all kinds of people.”
Op verzoek van Dirk Keijer sneed ik de kwestie van de Hoogovens aan. „What kind of raw materials would they want from
us?” vroeg hij. „Half finished, raw or what?” Dat wist ik niet.
Ik zei wel dat Romanov had gezegd: „Steel of any caliber, the
best they can deliver.”
„Let them address a letter or cable to me, and perhaps they are
interested in flexible negotiations.” Ik vertelde hem dat Romanov vooral wilde weten of er in Moskou belangstelling bestond om met Hoogovens onderhandelingen te openen. Hij
gaf me de indruk van wel en sprak ook over soortgelijke gesprekken met de Duitsers. Hij noemde een stad waar behoefte
was aan staal. Ook al had Keijer me gezegd dat ik een commissie zou krijgen indien bewezen kon worden dat ik een bijdrage
had geleverd, voelde ik er niets voor hem nu onder de speciale
aandacht van dr. Gvishiani te brengen. Keijer zal me eerst duidelijke garanties moeten geven voor ik daartoe overga.
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Al pratende besloten we er geen interview van te maken maar
een working session. Ik vroeg hem vooral zijn staf te vragen alle
redevoeringen en artikelen van de laatste tijd voor me te verzamelen opdat ik me verder zou kunnen oriënteren. Hij zei me
zeker 100 gedrukte pagina’s te kunnen leveren. Echt gelezen
had hij de pagina’s die ik hem had toegezonden nog niet. „I
glanced at them.” Ik zei in mei 1978 gereed te willen zijn, opdat ons boek in het najaar in de winkel zou liggen. Daar was hij
het mee eens. Ook zijn werk op IIASA in Wenen diende vermeld te worden.
We sneden nog tal van onderwerpen aan. Ik vertelde over de
heer Sickinghe van VMF Stork, die hem graag had willen ontmoeten, over mijn gesprek met Georgii Arbatov en diens kritiek op admiraal Zumwalt. Hij merkte nog op dat hij in Moskou minder „vrij” was geweest tijdens ons gesprek vanwege de
aanwezigheid van zijn staf en medewerkers. Dat weet ik ook al
heel lang. Zelfs Gvishiani blijft ergens „een gevangene” van het
systeem.
Hij dacht trouwens dat Robert Maxwell van Pergamon Press
geïnteresseerd zou zijn om ons boek uit te geven. We zouden
er rond 7 januari in Londen een gesprek met hem over kunnen
hebben. Maxwell had ook een boek van Aurelio Peccei uitgegeven. Hij had al iets in die richting tegen Maxwell gezegd.
Toen ik hem vertelde dat president Kekkonen van Finland zeer
complimenteus had gesproken over zijn schoonvader Kosygin,
antwoordde hij dat hij Kekkonen onlangs in diens villa te Helsinki had bezocht. „The president was singing songs and I accompanied him on the piano.” Hij scheen Carlos Rafael Rodriguez ook uitstekend te kennen. „Give him my regards.”
Het is toch wel een circuit, de wereldtop.
Ik heb mezelf een cadeautje gedaan: Journal: 1939-1949, Souvenirs van Andre Gide in de Pléiade-editie. Hij schreef in tien
jaar maar 346 pagina’s, of althans, deze werden gepubliceerd.
Het begint al meteen met: „ Donner une raison, un but à sa vie
(…). Tout est suspendu dans l’attente (…). Même la mort doit
être admise par nous et nous devons nous élever jusqu’à la
comprendre (…).” That is the 64.000 dollar question. We zullen het nooit begrijpen, laat staan weten, zeker niet tijdens ons
leven.
Trein Zürich-Lugano
Majestueuze bergen bedekt met naaldbomen en besneeuwde
toppen.
„La vérité ne peut être ni triste ni gaie.” Ik prefereer te zeggen:
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Mijn grootmoeder Lucie Eleonore Oltmans. Eerst getrouwd met Ir. H. van der
Woude en daarna met Ilia graaf Poslavsky uit het oude Rusland.

Z912-fotokatern

04-07-2008

12:06

Pagina 2

Mijn moeder (in ligstoel) ziek te Esneux (1906).
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Met Peter in Phoenix, Camelback Inn.

In Hollywood te gast bij Bill Bast en Paul Huson.
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Journalist Jack Anderson: „Castro dit it”. Waarmee hij bedoelt: JFK vermoorden.
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Verguisde journalist Daniel Schorr van
CBS.
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Lloyd de Mause, psycho-historicus.

Bruce Mazlish, psycho-historicus.
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Gesprekken met Alissa voor een reportage in de Nieuwe Revu. Samen in mijn TR-6 bij het
Lieverdje.
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Genrich Maiorov (41), de balletmeester in Kiev.
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Marcello Fernandex Font, die ik al in 1960 in Havana ontmoette, was in 1977 minister
van Handel van Cuba.
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Lugano
Lees ik Gide met andere ogen dan 25 jaar geleden? Sommige
passages komen nu bij me over als stom geklets.
Ik zou Conversations avec Goethe willen lezen. Trouwens, waar
zijn op dit moment de handgeschreven carnets van Gide? Wat
betekent toch die veel gebruikte kreet „literatuur”? Mevrouw
Nel Hazeu spreekt er altijd over, net als Gide hier. Wie bepaalt
wat literatuur is? Ravel verschilt van Prokofiev. Waarom zou
de een superieur zijn aan de ander? Het is nonsens.
„Kein Wesen kann zur nichts zerfallen” – Goethe
26 november 1977

Theo pikte me precies om 17.30 uur op. Hij leek in hogere
sferen. Nellie zei dat dit door mijn komst was veroorzaakt. „He
is at times so tired, that it tears my heart to see it,” zei ze. Hoe
leeft mijn broer toch? Ik vond haar trouwens agressiever dan
vroeger tegenover hem. Ze zijn in staat om van „schatje” over
te schakelen op confrontatiepraat en weer terug binnen een
kwartier. Dat is iets wat ik mijn hele leven nooit heb begrepen
en nooit zal begrijpen. Dat warm-koudgedoe bij mijn ouders
was me ook altijd een compleet raadsel.
Terwijl we een uitstekend geprepareerd visje zaten te eten,
kondigde Nellie aan dat zij een baantje wilde nemen om een
reis naar Zuid-Afrika mee te kunnen financieren.128 „Dat zal
dan een zeer goede job moeten zijn,” was Theo’s kille reactie.
Toen hij zich later liet ontvallen dat hij 2.200 Zwitserse franken
van de belasting terug zou krijgen, vroeg Nellie meteen of zij
dat geld mocht hebben. „Dat noemen ze dan je mond voorbij
praten,” aldus Theo. Ondanks een reeks pijnlijke momenten
waren er ogenblikken dat ze vrijwel bij elkaar op schoot zaten.
Hoe kan je in godsnaam zo leven of met elkaar omgaan?
Toen ik over mijn dagboeken sprak zei Theo: „Nadat je ze
hebt gepubliceerd, zal de geschiedenis herschreven moeten
worden.” Hij heeft met geld van mams erfenis een textielfa127 Dat is dan ook nooit gebeurd: ik heb nimmer geld via Dirk Keijer verdiend.
128 Nellie was een Zuid-Afrikaanse van geboorte.
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„La réalité est ni trist ni gaie”, want wat is waarheid? Wat voor
Gvishiani waarheid is, is onzin voor Peccei en omgekeerd, om
maar een voorbeeld te noemen. Uiteindelijk gaat het om de
werkelijkheid, niets anders. Denk maar aan een spinnenweb.
„De enige plaats waar we je ooit zouden kunnen betalen voor
je diensten is op het strand in St. Maarten,” zei Dirk Keijer
laatst. Dat wil ik helemaal zo niet.127
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briekje gekocht en runt het helemaal alleen, maar werkt zichzelf, volgens zijn vrouw, over de kop. De concurrentie schijnt
scherp te zijn. Hij werkt zeven dagen per week en raakt over
zijn toeren. Hij schijnt de zaak geen ogenblik alleen te kunnen
laten, of er worden fouten gemaakt: verkeerde labels in mantels
genaaid en wat dies meer zij. Hij zei zelf ook: „Ik moet er met
mijn neus bovenop staan om de schade zo klein mogelijk te
houden.”
Ben met Gide naar een terrasje in de zon in de stad gegaan.
Heerlijk. Ben ook in een kapel twee kaarsen gaan branden
maar een grootmoeder met een debiel jongetje verpestte alles.
Het kind maakte verschrikkelijke geluiden, dit ook nog dwars
door orgelmuziek heen. Hier op het terras nog meer blèrende
kinderen. Hopeloos. Denk aan Keke in de kennel.
Vond twee tapes met pianomuziek: van Heitor Villa Lobos en
Peter and the Wolf van Prokofiev en The young person’s guide to
orchestra van Britten. Denk altijd: Peter zal er later plezier van
hebben. En na Peter verdwijnen ze in 100 miljoen melkwegen.
Ik blijf van mening dat het lezen van Gides dagboek een soort
horderun is naar passages die me aanspreken, die me waardevolle gedachten brengen. Hoe moet het toch met mijn dagboek? Het is nu niet meer weg te denken. De helft kan je sowieso weggooien want dat zou slechts food for thought zijn voor
superspecialisten.
Later bij thuiskomst ben ik met broer Theo in zijn zogenaamde
preciosakist – die hij uit Rhodesië had meegebracht – gedoken
omdat deze vol met met familiepapieren zat. Kennelijk met
grote tegenzin ging hij door de dossiers en zei er zelf nog nooit
in te hebben gekeken. Er waren ongetwijfeld interessante stukken bij. Ik nam een aantal mee. Wat er achter is gebleven kan
hij behouden.129
Ik lees een aandoenlijk stuk dat mijn vader in 1936 heeft opgesteld na een trip naar Oost-Friesland, samen met oom Bram
Moolenaar Reeder, in een poging de wortels van de familie
Oltmans na te trekken. Op 2 juni reden ze samen in mams
Oldsmobile via Zwolle en Winschoten naar Leer waar in hotel
Oraniën werd overnacht. In die plaats woonden twee personen met de naam Oltmanns, de ene was doctor in de filosofie,
de ander had een boerderij. Op 3 juni 1936 arriveerden beide
heren op negen kilometer van Remels in het plaatsje Oltmannsfehn. Ze dronken met burgemeester Ahrenholtz een glas bier
in de Wirtschaft. „Hij bleek een zeer spraakzaam man te zijn,
129 Na zijn dood in 1991 in Kaapstad bleek de rest te zijn vernietigd.
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Triest eigenlijk zo’n bezoek. Theo is mijn broer, maar wat
hebben we elkaar nog te zeggen? We hebben ons zo verschillend ontwikkeld. Mijn input en zijn input na het ouderlijk huis
De Horst zijn totaal verschillend geweest. Daarom is zo’n ontmoeting eigenlijk triest. Er lag weer veel sneeuw, die Nellie
had moeten weg scheppen. Theo zei: „Nog zo’n winter en ik
ga voorgoed naar Florida.”131
27 november 1977

Lugano-Zürich
Ik heb er spijt van eigenlijk geen interesse te hebben getoond
zijn fabriek te zien. Hij stelde het tweemaal voor te gaan kijken. Wat ik niet begrijp is dat hij nooit eerder vertelde hiermee
bezig te zijn. Ik wist van niets. Nellie zei zelf niet te weten hoeveel geld hij erin had gestoken of hoe hun financiële situatie
in elkaar zat. Hij vertelt haar ook absoluut niets. Hij schijnt
zelfs naar Holland te zijn geweest zonder dat zij op de hoogte
130 Het origineel is in mijn dagboek.
131 Hij had twee stukken grond in Florida gekocht als belegging en vertelde dikwijls
hoe de waarde bleef stijgen.
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die ons eerst lange tijd onderhield over de mérites van het nationaal-socialisme. Hij zei dat de huidige herbewapening van
Duitsland nodig was voor de zijns inziens op den duur onvermijdelijke strijd tussen nationaal-socialisme en communisme….”
Oltmannsfehn had circa 400 inwoners. En zo beschreef mijn
vader zijn speurtocht naar waar onze oervader Bastian Oltmans,
geboren 21 februari 1697 in Butforder Kirchspeil in Oost-Friesland vandaan zou zijn gekomen. Op de terugtocht bezochten
zij Steenderen, waar de schrijver Jan Frederik Oltmans (18061854) begraven ligt. In 1896 was er een klein monument op
zijn graf onthuld en werd er een lied gezongen, de tekst wordt
vermeld. Het verslag van mijn vader eindigde aldus:130
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was. Zij vertelde ook dat mam, wanneer zij in Lugano logeerde, nooit meer met een woord repte over onze vader. Theo
hetzelfde. Dat weet ik. Toch sprak ik er wel over met mijn
moeder. Zij deed hetzelfde en toch, nu twijfel ik ook.
Theo wordt 19 maart a.s. vijftig jaar. Ik vroeg hen dit op Amerbos te komen vieren. Ik beloofde Nellie sowieso een ticket
naar Amsterdam.
„Le papillon, après qu’il a déposé ses oeufs, je doute qu’il prenne encore beaucoup d’amusement à la vie (…). L’âme, sans plus
de but, tout en proie au loisir, s’ennuie.” – André Gide, 19 septembre 1941.
In de herinneringen uit je kindertijd zijn de bergen veel hoger.
We waren hier in 1936. De Horst herinner ik me ook als een
veel groter huis dan het is.
Dit bezoek aan Lugano vond uitsluitend plaats omdat Theo
mijn jongste broer is. Ik verafschuw zijn cynisme, en daardoor
zijn persoonlijkheid in het algemeen. Ik zou hem nooit zijn
„tegengekomen” als hij niet mijn broer was geweest. Hij vroeg
opnieuw naar Frits, niet naar Peter.
„On vit pour mourir (…) on meurt pour vivre.”
Wanneer ik over het leven van mijn broer nadenk word ik
triest. Toen ik zei The Observer te willen kopen zei hij: „Waarom niet The London Times?” Dat spreekt boekdelen.132 Theo is
gesloten; potdicht. Behalve voor oppervlakkigheden. Nellie
lijkt te hunkeren naar contact en conversatie. Ondertussen lijkt
het een heksentoer om zijn bedrijf drijvende te houden en ondertussen glipt zijn leven weg. Wat is er in zijn geval de récompense voor?
Aan de University of California is vastgesteld dat veel zeemeeuwen lesbisch zijn. Van de 1.200 bestudeerde exemplaren
was 14 procent duidelijk homoseksueel. Van de mannetjes kon
geen nichterij worden vastgesteld.
Leonardo da Vinci vulde tussen 1485 en 1515 ongeveer 120
aantekeningenboeken met schetsen. In de Royal Academy in
Londen zijn er momenteel 50 tentoongesteld, die uit Windsor
Castle afkomstig zijn. William Feaver schrijft in The Observer
dat hij vooral was geïnteresseerd „in the way an eye sees and
the process whereby a mind reasons. He wanted above all to
locate the ‘senso commune’ or common sense, the chamber of
the brain where the senses converge, and, may be the soul resides.”
132 Theo was door zijn jarenlange verblijf in zuidelijk Afrika veel en veel conservatiever
dan ik, zeker toen.
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133 The Observer, 27 november 1977.
134 The New York Times, 20 november 1977.
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„In his earliest drawings” vervolgt Feaver, „the various mental
faculties (the registration of impressions, the storage of memories, the powers of cognition) are set out precisely, like a phrenologist’s head map greatly simplified.”133 Het hoofd is natuurlijk ook waar alles om draait, al denken velen dat het om de
penis zou gaan.
De schuld van de USSR aan het Westen bedraagt op dit moment
40 miljard dollar. De minister van Buitenlandse Handel Nikolai
Patolichev is deze week met een delegatie van dertig man in
Los Angeles. De VS en de Sovjet-Unie beschikken over de
twee grootste economic potentials in de wereld. Vierentwintig
Amerikaanse bedrijven hebben zich nu in Moskou gevestigd.
Toch is er vorig jaar maar voor een paar miljard handel geweest
tussen beide superpowers. Volmaakt irrationele confrontaties,
zoals het feit dat 60.000 Russische Joden vorig jaar wilden emigreren maar geen visa kregen, wegen blijkbaar nog steeds te
zwaar om gewoon als volwassen staten zaken met elkaar te
doen.134
Daniel Yergin van de Harvard Business School beschrijft hoe
„the dictatorship of the proletariat”, zoals dit 7 november 1917
met de bestorming van het Winterpaleis van de tsaar werd beoogd, in werkelijkheid „a dictatorship of industrial development” is geworden. Het heeft de schijn alsof het een geslaagd
experiment is. Premier Aleksei Kosygin kondigde in 1976 bij
het 25ste Communistische Partijcongres aan dat zijn land nu het
meeste staal in de wereld produceerde, evenals de meeste olie,
kolen, ruw ijzer, tractoren, katoen en wol. Yergin wijst er echter op dat productiecijfers nog niet betekenen dat de SovjetUnie over de hele linie in die sectoren werkelijk nummer 1 is.
„The big question of development,” schrijft hij in de Times, „is
no longer simply how much a country can produce, but of
what quality, how well it utilizes it, and how effectively it innovates. By these criteria the Soviet Union is running into
trouble.”
Yergin vervolgde: „The Soviet-Union now seems to face a
protracted economic crisis hinged on the question of whether
it can maintain even a modest economic growth. To make the
matter more difficult, the very political system that enabled the
Soviet Union to become a major industrial power is now probably the single greatest barrier to the further development of
its economy.”
Yergin wijst op nog een belangrijk aspect van de oorzaak,
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waarom de USSR achter blijft lopen op het Westen: „The character of the Soviet system prevents technological innovation.
Yet, without such innovation, the economy will stagnate.
Consumer goods will continue to be shoddy. Workers will
have even less incentive to work, and sluggish growth could
turn into stagnation, which could turn into a downward spiral.
But the Soviet leaders are hardly eager to make any real reforms
in the structure of the economy and society, for they fear the
political consequences. One glance in the direction of the
Czech spring of 1968 is enough to remind them of the dangers.”135
In 1977, tien jaar voor het hoogtepunt van de hervormingen van
Mikhail Gorbatsjov, las ik artikelen van Amerikaanse en andere
specialisten, als die van Daniel Yergin, waarin reeds werd aangegeven dat de sovjetsamenleving op springen zou komen te staan.
Toch hield ik het toen voor onmogelijk dat er een macht ter wereld was die het marxisme-leninisme in de USSR omver zou kunnen werpen, vooral ook omdat er steeds werd geredeneerd vanuit
standpunten van militaire machtspolitiek. Dat het regime zichzelf
van binnenuit zou liquideren als gevolg van economische, sociale
en psychologische symptomen als hier aangegeven, heeft, denk ik
na 1985, de meeste waarnemers volledig verrast. Hadden de sovjets de kritiek van het buitenland, als hier beschreven, serieus genomen dan zou de geschiedenis van de Sovjet-Unie een andere
loop hebben kunnen nemen. Ik lees zelf ook deze analyse uit 1977
in 1993 met andere ogen. Yergin omschreef toen reeds „the recipe
for disaster”, zoals zich dit tien jaar later zou voltrekken.
28 november 1977

Wenen, Imperial hotel
Het management had een fruitbakje gereed gezet. Ik kom hier
al vele jaren.
Bereikte Peter telefonisch nog na middernacht. Zijn optreden
in een musical in Madrid is nu definitief. De repetities beginnen 25 januari. Dat is uitstekend nieuws. Vandaag heeft hij de
modeklus met de poema. „Het zijn vleeseters en er zit nog al
wat vlees aan mij,” zei hij. Hij zei ook geroerd te zijn geweest
door mijn telegram.
Mooie zin. Gide herinnert zich dat Oscar Wilde tegen hem
heeft gezegd: „Vous écoutez avec les yeux.” Hoe oud was hij
toen hij dit in zijn dagboek schreef? (In 1943 was hij 74 jaar.)
135 The New York Times, 7 november 1977.
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De Nieuwe Linie schijnt nu definitief ten onder te gaan. F. Rondagh meldt dit in een vierkolomsartikel in de Volkskrant.136 De
dames hebben het blad proberen te redden door het een sterk
feministisch karakter te geven, waartegen Wim Klinkenberg en
ik ons volgens Rondagh zouden hebben verzet. Ik denk dat
Anton Constandse, Wim Wertheim, Erik Jurgens en anderen
hier al evenmin van gecharmeerd waren. Dat is het einde van
die open deur naar de pers.
Gide onderkent de afstand tussen mensen, die onpeilbare leemte, die brein van brein scheidt. „Je me sens ici plus loin des
miens que je ne pouvais être au Tchad même. Et il me semble
que, loin d’eux, ma pensée s’endorme.” Dat was 1943. Nu bel
ik Peter „even” in Londen als ik zijn stem wil horen. En: „ (…)
le besoin de sympathie a toujours orienté ma vie.” Ik zou het
woord sympathie gewoon vervangen door contact. De ontmoeting is maar voor een gedeelte te verklaren uit de behoefte
136 de Volkskrant, 26 november 1977.
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Hij zegt steeds minder zin in gesprekken en het uitwisselen van
ideeën te hebben, behalve misschien met enkele intimi. Ik
denk dit nu al vaak.
„(…) qu’en temps de sécheresse de coeur.”
Schreef Henk Hofland een briefje dat ik nog altijd in de markt
was voor een lang gesprek.
De uitnodiging van dr. Jermen Gvishiani wordt in een grote
enveloppe gebracht.
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om aardig gevonden te worden. „l’Honnêteté d’un écrivain
consiste à ne pas donner comme siennes les idées qu’il a glanées
de-ci, de-là, chez autrui.” De vermenging van binnen- en buitenwacht blijft onvermijdelijk. „Victor lit beaucoup,” vermeldde Gide in 1943. „Je ne sais s’il lit bien, mais, en tout cas, il
lit de bons auteurs.” En dan spreekt hij over „son paysage intérieur”, van Victor. Dat binnenwachtgeroezemoes zal nooit aan
de herrie van de buitenwacht kunnen ontsnappen. Je moet een
neus hebben, zowel voor welke Victors een partijtje mee mogen blazen als voor het selecteren van auteurs. Het is uiteindelijk de input die het innerlijke landschap in een Jardin Exotique
– als in Monaco – verandert of de Sahel de Sahel laat. Ik galoppeer door Gides dagboek en stop bij zinnen die me aanspreken,
zoals je door een tuin wandelt en stopt om aan een bloem te
ruiken.
Toen ik bij het Bundeskanzleramt arriveerde, stond de donkerblauwe Jaguar met nummer W 609 van Kreisky bij de ingang.
Bij de veiligheidsbeambten hing een serie foto’s van de BaaderMeinhof terroristen. Niemand wist dat ik werd verwacht. Ik las
in Gide verder en noteerde: „Je me sens, par moments, à bout
des forces, et vieillis, jusqu’au désespoir.” Wanneer zullen dergelijke donkere wolken boven mijn hemeltje zich samenpakken? Hoe zal ik dit ouder worden verwerken? Mam zal een
monumentaal voorbeeld voor me zijn.
Rudolf Nureyev wandelt de lobby van het Imperial binnen,
lange sjaal, pet, witte laarzen, witte corduroy broek en een
groene legerjas, rode wollen trui. Hij is alleen.
Van 12.20 uur tot 12.40 uur bracht ik met de kanselier dr. Bruno Kreisky door. De arme Poolse ambassadeur moest lang
wachten. Toch was ik door deze wetenschap gehaast en niet
voldoende op mijn gemak. We dompelden meteen in het interview. Ik vond wat hij te zeggen had weinig opzienbarend.
Toen ik wilde opstappen zei hij: „Did you want to also talk
about Gvishiani?” Ik maakte hem er op attent dat deze later
een receptie zou geven in het Hofburg paleis. Hij greep meteen een telefoon en gaf een secretaresse opdracht Gvishiani een
telegram van verhindering te zenden. Hij kon onmogelijk aanwezig zijn vanwege een bijeenkomst van leiders der Oostenrijks kantons. „But I will arrange to see him anyway.”
Kreisky constateerde: „A total absence of warlike problems in
Europe,” met uitzondering van de voortdurende Oost-West
wrijvingen, en de Turks-Griekse problemen, die in NAVO-verband weggewerkt kunnen worden. Vooral de economische
betrekkingen tussen de twee helften van Europa hadden aan
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gewicht gewonnen. Hij meende dat er nu gewerkt diende te
worden aan het opvoeren van activiteiten bij het coördineren
van energiebronnen, douaneproblemen en reisfaciliteiten.
„And then we have to reach some results in the Vienna MBFR
Conference on the reduction of military forces in Europe, so
that we can reduce armed forces everywhere.”
Wetende hoe bevriend hij is met de Myrdals in Stockholm citeerde ik Alva Myrdal, de Zweedse minister voor Wetenschapsbeleid, toen zij er op wees dat de wereld thans 168 maal
vernietigd kan worden. „With this overkill capacity it is an excellent moment to reach disarmament,” antwoordde hij. Op
de vraag of de neutrale landen van Europa en in het bijzonder
hij en president Kekkonen van Finland hierbij een bemiddelende rol zouden kunnen spelen, zei Kreisky: „We should not
exaggerate the possible roles of smaller countries. We can be
useful from time to time in preparing ways to reach some understanding, with use of our services, but much more we cannot achieve between the super powers.”
Ik toonde hem een artikel uit de New Times no. 46 van deze
maand, waarin door de redactie in Moskou werd onderstreept
dat het Oostenrijkse blad Profil had gewaarschuwd dat het land
opnieuw een Duitse kolonie dreigde te worden. Neonazi’s in
Duitsland begonnen weer te spreken van Oostenrijk als provincie van alle Germanen. Volgens Moskou zouden ook de
„circle of friends of Franz Joseph Strauss a new Anschluss” nastreven. Duitsers zouden al tussen de zeven en elf miljard DM
in Oostenrijk hebben geïnvesteerd en bezittingen van „German Junkers” als De Bourbon-Parma, Schaumberg-Lippe en
anderen, bij bosjes aan het opkopen zijn. Kreisky vond het
maar overdreven geleuter. „Furthermore,” zei hij, „it is silly to
take a program from a non-existent political group, this Neo
Nazi NPD, which got a little more than 100 votes during an
election at the university, where they had their biggest chance.
Some hundred votes is being explained as symptom of development in Austria! This is not true. Austria is today, economically, of course, collaborating with the Federal Republic of Germany, because they are very important. But keep in mind, that
the facts about our economy are very different from FRG data.
There, they have one million unemployed. We had last year
full employment. There is no doubt, the Austrian economy is
buying a lot from Germany.”
„But the USSR has a 40 billion dollars debt in the West. Isn’t
that reason for concern?” vroeg ik hem.
„That is not much for such a big country. Furthermore, the
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Soviets are very punctual in meeting their international financial obligations. They meet their payment deadlines, so there is
no problem. But we will have to discuss this debt with them
and we can discuss additional credits in a mutual way, exchange
energy against imports.”
„Are you not concerned about a rising tide of anarchy and terrorism. You yourself have been threatened.”
„There is no doubt that all these subversive activities are a
threat to democracy and our free societies. It is clear that these
terrorist groups are totally isolated from the masses. For the
moment it is a security problem. If we cannot solve problems
of unemployment in the face of our young generations, we
should not be astonished when these activities on the long run
will receive sympathy from young unemployed people who
are not very fond of conditions in our present society. For the
moment, terrorist activities have a very limited scope. It will,
however, become a huge problem if our democratic societies
are not able to solve the basic problems, such as unemployment.”
En toen we nog even over Gvishiani spraken zei de bondskanselier dat hij „a tremendous contribution” had geleverd om het
IIASA-instituut tot een succes te maken. „Without him it would
not have been possible to establish this by now very famous
think-tank in Laxenburg Palace.”
Op een tafeltje bij zijn zitje stond een maquette van de in aanbouw zijnde United Nations City in Wenen, gekozen als een
stad met een brugfunctie tussen Oost en West. Mijn brief aan
hem lag eveneens op tafel met een aantal passages rood onderstreept.
Ik lunchte in het Imperial hotel. Verderop zat een oude bisschop met twee nog oudere dames. Een had een hoed op en is
heel erg mager, lang en bleek. Wat een trio.
Liet voor Nureyev een briefje achter om een interview te krijgen.137
Redouten Saal, Hofburg Palace
Gaf de secretaris van Gvishiani, Bykov, een brief voor zijn baas.
Bemachtigde eveneens de brieven van Jimmy Carter en Joop
den Uyl – opvallend verschil – ter gelegenheid van de vijfde
verjaardag van IIASA.138
De bondspresident dr. Rudolf Kirchschläger kwam binnen.
Hij kreeg een stoel vóór alle anderen aangewezen. Eager
137 Ik heb nooit antwoord gekregen.
138 Zie bijlagen 19 en 20.

186

04-07-2008

12:03

Pagina 187

29 november 1977

Mevrouw Offereins verzekerde me dat Keke okay is, veel slaapt
en veel bij haar in huis is. Of zijn oogjes nog ontstoken waren?
„Ja, dat zijn ze wel.” Hoe kan dat nou als hij bij een dierenarts
logeert? Vroeg haar er onmiddellijk door dr. Offereins naar te
laten kijken.
Peter vertelde dat de poema „een lief beest” was geweest. Hij
had een belangrijk bedrag meer gekregen omdat het allemaal
langer had geduurd. Zaterdag heeft hij een andere modelling job.
Om 10.30 uur arriveerden Anton Koenen en Sue Masterman.
Ze schijnen zich vooral met Polen, Hongarije en Tsjechoslo187
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beaver Harold Brainin, de pr-man, was alom druk in de weer,
als gewoonlijk. Ik keek de zaal eens rond en dacht: wat een
troosteloze aanblik all these bright minds. Verschillende ambassadeurs lazen boodschappen van regeringen voor. De Japanse
vertegenwoordiger was de enige die een buiging voor de president van Oostenrijk maakte. Professor Wolf las het epistel van
Den Uyl voor. Ik ontmoette hem om een interview te regelen.
Misschien is dit een middag tussen wandelende genieën, maar
ze zien er bijna allemaal melig en ongezond uit. Zij zijn de
breinen die de wereld moeten helpen redden.
Liep tegen mijn oude vriend dr. Philip Handler aan. Enthousiast vertelde ik hem dat ik dankzij een welwillende introductie
van dr. Gvishiani met Bill Sheehan van ABC-televisie in contact
was gekomen en dat we het Instituut voor Gerontologie in
Kiev als eerste project zouden entameren. Tot mijn niet geringe verbazing antwoordde hij: „You like to be manipulated?
Gvishiani is manipulating all of you.” Wat veroorzaakte bij
Handler deze reactie? Hij had voornamelijk zelf, in perfecte samenwerking met Gvishiani, het IIASA-instituut helpen opzetten. Voelde hij zich achteraf zelf gemanipuleerd? Ik helemaal
niet. Ik weet zeker dat Gvishiani gewoon heeft geredeneerd:
deze man kennen we nu, er is mee te werken, zijn primaire
journalistieke uitgangspunt is niet om antisovjetpropaganda te
maken, let us try. Had deze reactie zeker van Handler niet verwacht.
Ben ook nog even naar de receptie gegaan. Kardinaal König
zei: „You are always welcome for a talk, when I have the
time.” Professor Eduard Pestel vertelde directeur van de Volkswagen Foundation te zijn geworden.
De dinerzaal is al leeg om 19.30 uur, dan hebben de Oostenrijkers al gegeten. Ze zijn intens burgerlijk in dit land. Net als bei
uns.
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wakije bezig te houden voor de GPD en de Times. Althans, tot
dat ze een botsing kreeg met de redacteur, die erop gestaan zou
hebben te vermelden dat Den Uyl en de PvdA van plan waren
Nederland uit de NAVO te halen. „Ze verwachtten van me dat
ik zou schrijven,” vertelde Sue „dat Nederland door communisten werd platgewalst en dat we uit Brussel zouden weglopen, en dat op een moment dat het PvdA-congres nog wel een
resolutie aannam om in de NAVO te blijven.” Ik dacht bij mezelf dat zal wel weer een vuurtje zijn geweest dat Luns in Brussel via de Times heeft willen aanwakkeren.
Dewi Sukarno was zojuist drie dagen in Oostenrijk geweest
om op fazantenjacht te gaan.
Mijn oude vriend Jenö Randé is nu volgens de Presse inderdaad
benoemd tot ambassadeur van Hongarije in Oostenrijk, zoals
Anna Bebrits al vertelde.
Boedapest, hotel Boedapest
Ik heb de rede van dr. Gvishiani van gisteren, getiteld Science
Facing Global Problems, nog eens nagelezen. Het was een aaneenschakeling van gemeenplaatsen, die we allemaal kennen.
„To man science has always been a compass in the ocean of
phenomena not yet understood (…). The tremendous potential of contemporary science and technology allows an in-depth
penetration into the hidden processes of nature.” Verder:
„Great thinkers of all nations and epochs always believed that
scientific cognition had no boundaries. This is even more true
today, at the time of the technological change that transforms
science into a direct and most important productive force.”
En de arme man moest een vast Brezhnev-nummer opnemen
natuurlijk. „In his speech on the occasion of the 60th anniversary of the Great October Socialist Revolution Brezhnev says:
‘If it should prove possible to solve the major problem – that of
preventing another world war and establishing durable peace –
remarkable new vistas would open for the inhabitants of the
earth, the preconditions would appear for solving many other
vitally important problems which are arising before mankind as
a whole in our day’.”
Als ik niet wist hoe de mind van dr. Jermen Gvishiani in werkelijkheid opereerde en wat hij echt te zeggen heeft, dan zou ik
na zo’n speech denken: wat een afschuwelijke apparatsjik uit
Moskou.
Daarom zou het boek wat we nu samen aan het ontwerpen zijn
zo belangrijk kunnen zijn.
Toen er gisteravond niemand op het vliegveld was om me af te
188

04-07-2008

12:03

Pagina 189

189

Amsterdam

halen belde ik met de ambassade, wat ik anders niet zo snel
doe. Ik word toch alleen maar gesaboteerd, tenzij een plaatselijk BZ-mannetje nieuw is of zijn instructies niet kent. De enige
ambassadeur die me hartelijk heeft ontvangen, terwijl hij wist
wat er vanuit Den Haag over me werd verteld, was Piet Schaepman in Singapore, die door André Spoor als mesjogge wordt
gezien. Naar aanleiding van mijn telefoontje kwam attaché J.P.
Wolfswinkel naar de luchthaven. We reden naar hotel Duna.
Hij lichtte me in over minister van Buitenlandse Zaken Frigyes
Puja, die ik vanmorgen als eerste zal ontmoeten. Hij deed dit
uitstekend. Het verbaasde hem overigens dat het me gelukt was
een gesprek met Puja zelf te hebben.
Zijn ambassadeur is Johan Beelaerts, die getrouwd is met Agnies Pauw van Wieldrecht die ik wel eens ontmoette bij de
Stichtse upper ten tijdens en na de oorlog.
Wolfswinkel vertelde dat ten tijde van de affaire-George de
Mohrenschildt mijn foto in de Hongaarse pers was verschenen.
Ik vertelde hem hier het nodige over. Hij had onlangs twee
boeken over Willy Brandt gelezen. Hij sprak bewondering voor
de man uit. Ik gaf hem daarop een speechje dat in bijna alle gevallen van bewondering voor medemensen, deze neerkomt op
niet voldoende geïnformeerd zijn. Hij maakte een onzekere
indruk.
Met een Volvo van de regering reed ik al vroeg naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ontmoeting met minister
Puja duurde een uur en vijfendertig minuten en werd bijgewoond door Clara Szakala, het hoofd van de Benelux afdeling.
Zij verwees enkele malen naar mevrouw Bebrits in Den Haag
als „mijn” ambassadrice, waardoor ik haar meteen al silly vond.
Ook het hoofd van de afdeling Pers en een stenograaf waren
aanwezig. Ik maakte zelf eveneens aantekeningen en zou zaterdag een goedgekeurde tekst ontvangen. Grappig vond ik Puja’s
opmerking dat hij eens tegen Max van der Stoel had gezegd blij
te zijn dat Luns nu bij de NAVO in Brussel zat „om aldaar nieuwe vijanden voor de Westerse alliantie te maken.” Dat zullen
ze zeker niet in de tekst laten staan.
Puja wees er overigens op dat de betrekkingen tussen Hongarije en Nederland onder Van der Stoel minder gezellig waren.
„Het is de gewoonte,” zei hij, „zeker in zaken van internationaal protocol, dat wanneer een minister, in dit geval Van der
Stoel, hier wordt uitgenodigd, er een tegeninvitatie komt. Nederland heeft dit initiatief nog steeds niet genomen. Dat is zeer
ongebruikelijk. Het is nauwelijks een geheim dat het in onze
bedoeling heeft gelegen om tot een uitwisseling van bezoeken
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door onze premiers te komen. Het gaat nu allemaal veel te
langzaam.”
„Zit Nederland hierbij dan in de achterste koets?” vroeg ik
hem.
„Het is wel een feit dat onze premier bezoeken aan Noorwegen en Denemarken bracht; die landen liggen hier nu voor op
Nederland. Ook ging Janos Kadar, onze partijleider naar het
Vaticaan, Rome, Wenen en Bonn. Premier Raymond Barre
van Frankrijk was onlangs hier. Het bevreemdt ons dat Nederland schittert door afwezigheid.” Ik zei maar niet – ik schreef
het althans niet op – dat Max van der Stoel zijn prachtige carrière voornamelijk had te danken aan braaf doen wat de Amerikanen het liefste willen. Dat blijft voor mij het wonderlijke
aspect van het Europese socialisme. Ze zullen deze tik uit de
oorlog hebben overgehouden.
Hij ontkende overigens dat Van der Stoel bij zijn bezoek aan
Boedapest tijdens het gesprek met Kadar op de tafel zou hebben geslagen, zoals in Nederland werd bericht. „Kadar heeft er
wel enkele uren voor uitgetrokken om uw minister uiteen te
zetten dat, zoals wij dat hier zeggen, men uit hout geen ijzeren
ring kan maken. Maar ze gingen vriendelijk uit elkaar.” Het
had Puja betreurd dat de berichten over een confrontatie Kadar-Max van der Stoel na afloop de hele zaak in een scheef licht
hadden gezet, met alle nadelige gevolgen voor het effect van
een goodwill-reis. De verdraaiingen hierover in de Nederlandse
pers hadden de autoriteiten in Boedapest zeer geërgerd. Ik ben
er van overtuigd dat Van der Stoel zelf die praatjes de wereld in
hielp om zijn imago van de man die communisten in de wereld de waarheid in hun gezicht zegt, nieuw leven in te blazen.
De man blijft een ramp.139
Lunch met Janos Follinus, redacteur van het weekblad Figyelö,
een blad voor economisch commentaar onder andere. Hij had
met een beurs van de Ford Foundation een jaar in de VS doorgebracht.
Belde mevrouw Bebrits in Den Haag om te zeggen dat ik Puja
had gesproken en dat alles prima verliep. Ze scheen verbaasd:
„My…” zei ze.
Om 14.00 uur bezochten we handelsbedrijf Artex. Ik sprak
met general direktor Istvan Pataki. Vervolgens op bezoek bij de
schrijver Gyula Illyés. Deze 75-jarige vertelde niet veel meer
buiten te komen.
Terwijl ik liever naar Lohengrin zou zijn gegaan wilden mijn
139 Dit gesprek zou ik pas 3 maart 1978 in Nieuwe Revu geplaatst krijgen.
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140 Zo grondig had Den Haag voor mijn isolatie en verdachtmakingen als journalist gezorgd. Een scoop als het gesprek met Puja kon ik nergens kwijt. Toch bleef ik altijd
wantrouwend voor zulke zogenaamde vertrouwelijke informatie.
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gastheren dat ik naar een musical ging die de decadentie in
Amerika aan de kaak stelde. Ik zei hier zelf al vele jaren getuige
van te zijn geweest, maar er hielp niets aan. Het ministerie gaf
me een begeleider mee, Jozsef Hajgató, zoon van een diplomaat, die economie studeerde. Ouders gescheiden. Hij woonde bij zijn moeder. „My friends call me Josi,” zei hij. We besloten de boel de boel te laten, gingen naar buiten en wandelden
rond tot de Mercedes van de regering ons zou ophalen. De
jongen had een aandoenlijke glimlach. Ik zei dat ik dacht dat
hij dicht tot zijn moeder stond en veel op haar leek. Hij noemde zichzelf zeer, zeer kwetsbaar. Ik vond dat hij maar eens voor
een vakantie naar Amerbos moest komen. We gingen in een
Weinstube eten. Hij deed aan tennis en zwom bijna iedere dag.
Morgen moet hij Italianen begeleiden. Hij vertelde ook een
aantal trips naar Moskou te hebben gemaakt. Zijn vriend begeleidde er eens mensen en trof ergens een dronken Amerikaan
aan. Uit vriendelijkheid bracht hij hem veilig naar zijn hotel.
De man gaf zijn kaartje: Deputy Chief of Naval Intelligence.
Een generaal van de mariniers. „Als ik het kaartje niet zelf had
gezien zou ik het verhaal niet hebben geloofd,” vertelde Josi.
Hij zei dat op het ministerie werd verteld dat minister Puja in
zijn gesprek met mij buitengewoon open was geweest en dingen
had gezegd, die hij nooit eerder aan een buitenlandse journalist
had verteld. Puja zou hebben gezegd: „Deze journalist zal nooit
vergeten wat ik heb verteld buiten de goedgekeurde tekst om.”140
Time spreekt over Walter Conkrite van CBS-televisie als „an
electronic matchmaker” zoals hij zich heeft uitgesloofd om de
historische reis van Anwar Sadat naar Israël aan de wereld te tonen. Sadat nam Conkrite, Barbara Walters en John Chancellor
in zijn vliegtuig mee. In oktober 1973 hadden beide landen
nog een confronterende oorlog. Nu had je mevrouw Golda
Meir via het beeldscherm grapjes met Sadat kunnen zien maken en hun diverse kleinkinderen horen bespreken. Sadat maakte duidelijk dat 70 procent van de vijandigheid in het Nabije
Oosten een zuiver psychologische aangelegenheid was. Daarin
heeft hij natuurlijk gelijk. Alle controversen in de wereld spelen zich in breinen van mensen af, bijna altijd volkomen nodeloos en nadelig voor zichzelf. In zijn analyse noemde Lance
Morrow ook het feit dat Sadat en Begin hun gedrag kennelijk
op de uit te zenden televisiebeelden afstemden. Dat krijg je
over de hele linie meer en meer. Golda Meir vatte dit puntig
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samen door te zeggen dat zij niet wist of Begin en Sadat een
Nobelprijs zouden krijgen, maar dat de heren in ieder geval
een Oscar verdienden.141
1 december 1977

Soms als ik naar Bachs pianomuziek luister, denk ik: zal ik toch
nog eens lessen gaan nemen?
Peters moeder is jarig.
Gyula Illyés zei slechts gedeeltelijk in dagboeken geïnteresseerd
te zijn. „When you know the work of a man, it is perhaps interesting to read.” Hij vond Confessions van Rousseau prachtig.
„C’est à Dieu qu’ils parleraient.”
Andrei Gromyko, de zuurpruim, is het natuurlijk niet eens met
wat Sadat en Begin aan het doen zijn. Hij noemde de verzoening crazy.
Vanmorgen een ontmoeting met de schrijfster Magda Szabó,
die een stuk regisseert in het Madach Theater. Ook de directeur Otto Adám zal disponibel zijn. Magda fluisterde van alles
in mijn oor, erg lief, maar ik rook haar adem en probeerde zover mogelijk van haar weg te blijven, met alle gevolgen van
dien. Later boven een kopje koffie voegde zich een acteur bij
ons met zachte bruine ogen, zwarte boots en corduroy broek,
zwart leren jack en een trouwring. Hij vond Fellini’s Armacord
de mooiste film die hij ooit had gezien.
Magda vond een dagboek te direct, te veel raw material, daar
kon slechts literatuur uit voortkomen, de beautification van het
ruwe materiaal. Het is maar waar je van houdt. Beautification is
vervalsing. Raw material is authenticiteit, dan maar geen literatuur. Ik dacht erover na. Misschien wilde ze zeggen dat je de
wereld geen puur raw material in een dagboek kunt aanbieden
om te lezen. Ik bied mijn dagboek aan als werkend journalist,
niet als schrijver, laat staan literator, want dat is wat ik ben:
journalist. Ik zou een boekje over Hongarije willen schrijven
in de toon van „Gesprekken in…”.
De volgende stop was Kobanya Pharmaceutical Works en een
gesprek met dr. György Fekete, assistant general manager. Hij
was in Indonesië geweest in 1964 en gebruikte „daar de lunch
met dr. Subandrio. Hij wist van het bestaan van de ACF in
Maarssen, maar had kennelijk geen belangstelling om contact
te leggen.
Joseph, onze chauffeur, is een clown. Ik vroeg via de tolk Eva
of hij wel eens met een bisschop naar bed was geweest. „Yes.”
141 Time, 5 december 1977.
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„Where?”
„Oh, in a small chapel in the country. It was the only way to
get to the nuns. Of course I had to go to confession prior to
sleeping with the holy man.”
Lunch met János Avar, journalist van het dagblad Magyar Nemzet, Hongaarse Natie, in de coffeeshop Hungaria. „You are
now famous here,” zei hij „because we all know of your Kennedy adventures.” Ik dacht: ik zal je maar niet vertellen hoe ik
in Nederland te boek sta en dat ik daar berucht ben.
Na een bezoek aan de vice-president van de Hongaarse Kamer
van Koophandel, dr. Jeno Rédei, ontmoette ik de componist
András Mihály, met een gezicht vol groeven en wallen, die de
muziek van Rachmaninov blijkbaar niet kende. Volgens hem
werden Rachmaninov en Mahler bijna nooit in Hongarije gespeeld, noch Sibelius, Reger en anderen. Vreemd. Toch zaten
we na enige tijd op de juiste golflengte. Mijn tolk Eva zei me
met genoegen bezig te zien door het „contact” dat ik met geïnterviewden opbouwde, ook door hen op hun gemak te stellen.
Gabor Hegedüs, verantwoordelijk voor mijn programma, kon
geen kaartjes krijgen voor een pianorecital van Tamas Vasary,
waar ik behoefte aan had en heen wilde. Ik smoesde zelf met
een dame achter het loket, en voilà ik ben er. Hij speelde een
sonate van Schubert, prachtige muziek, maar er kwam geen
eind aan. Vervolgens de Sonate van Chopin. Hongaren spelen
Chopin als Liszt. Fabelachtige techniek maar niet werkelijk
mooi en aangrijpend. Momenten misschien. Of was ik te onrustig om te genieten?
Het is toch volkomen ongehoord dat de zuster van de Amerikaanse president, Ruth Carter, erin geslaagd zou zijn Larry
Flint, die maandelijks 1,9 miljoen exemplaren van het pornoblad Hustler op de markt brengt, nu eveneens herboren te laten
zijn in Christus! Time schrijft: „In one of the most remarkable
religious conversions since Paul stopped kicking the goad,” dat
Flint nu heeft gezegd: „I owe every woman in America an apology.” „Flints journey from horniness to holiness” werd door
Ruth verhaast en speelde zich af in een jet op 40.000 voet hoogte tussen Denver en Houston. Vanaf dat moment van herboren
worden wist Flint „that the Big Boy upstairs” aan zijn zijde
stond. „People may think I am cuckoo,” aldus de uitgever, „but
this is not a publicity stunt. I have asked God for forgiveness.”
Deze Ruth Carter is werkelijk een miracle worker, eerst Jimmy en
nu Larry. Wie volgt.142
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Margaret Mead heeft een opmerking over de huwelijksstaat
gemaakt: „Throughout history, females have picked providers
for mates. Males pick anything.” Ik zou haar willen vragen:
„Providers for what?”
2 december 1977

Een opwekkend lief jongetje aan het ontbijt, een ingetogen gezicht, nog niet vertrapt en platgewalst.
„Je ne parviens pas à mépriser les joies charnelles (et, du reste,
ne m’y efforce guère.)” - André Gide in 1944 op 75-jarige
leeftijd.
Imre Hollai, mijn vriend bij de Hongaarse delegatie bij de VN,
is nu zelf permanent vertegenwoordiger van zijn land bij de
volkerenorganisatie. Kleintjes worden groot.
President Urho Kekkonen van Finland heeft in een rede gezegd dat het Kremlin in 1945 zijn land met een nieuwe oorlog
bedreigde, indien oorlogsmisdadigers niet ter plaatse zouden
worden berecht. „Surprising as it may sound,” aldus Kekkonen, „I believe the upright way in which Finland has dealt with
the issue of war guilt provided a good start for the trust which
has grown between Finland and the Soviet Union in recent decades.” Mijn standpunt is steeds dat wat de Finnen kunnen, ons
eveneens zou moeten lukken, want we zijn tenslotte allemaal
buren van de USSR.
Eva zei ’s ochtends altijd bang te zijn voor mijn humeur. Ik kon
erg boos kijken. Dat hangt er ten eerste vanaf of de zaken behoorlijk zijn georganiseerd, wat hier het geval is. Maar ook,
legde ik haar uit, ben ik gewend om alleen te zijn en de godganselijke dag in gezelschap van een tolk en andere officials, als
Gábor Hegedüs, te moeten doorbrengen is voor mij een vrijwel niet te overkomen bezoeking.
In de filmstudio’s werd eerst een tekenfilmpje over Napoleon
in Rusland getoond, prachtig gemaakt maar niet ontspannend.
Daarna volgde de vertoning van de nieuwe film Sindbad naar
een verhaal van Zoltán Huszárik en ook door hem geregisseerd. Ik vond het niet kunnen. Het filmwerk zelf was uniek.
De landschappen, de kleuren en details perfect. Maar het onderwerp zelf was een dergelijke sublieme behandeling nauwelijks waard. Tegen het einde tippelt de man nog even op een
organiste in een kapel. How vulgar can you get? Zou wel met
sommigen van de acteurs willen spreken.
Lunch met Joseph Pálfy, president van de Nationale Unie van
Journalisten. Wilde fazant, want het was jachtseizoen. Er waren voldoende van die beesten, ook reeën, om af te schieten en
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144 Idem, mevrouw Deliane de Ramaix-van Weede.
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vervolgens bij deze „feestelijke gelegenheden” te serveren.
Mijn Europa-boek is in Magyarország besproken door Anna
Sándor.
’s Middags een bezoek gebracht aan de buitenlandse handelsmaatschappij Medimpex en een gesprek met de general manager Tibor Erdei. Waste of time eigenlijk. Voor de oorlog dreven ze handel met de Nederlandse Kininefabriek. Nu is het
Organon.
Ook bracht ik een bezoek aan de Nederlandse ambassadeur Johan Beelaerts van Blokland. Agnies kwam naar de deur gesneld
en herkende me uit onze jeugd in Bilthoven, waarschijnlijk bij
Hetty de Marees van Swinderen thuis. Zij is nog altijd even
mooi en heeft een sensationeel figuur. Zij had drie beeldschone
zussen, herinner ik me. Een tikkeltje theatraal is ze wel. Hij is
ernstig, kalend en wat langdradig. Hij droeg een wollen vest
met gaten in de mouwen, wat me aan Ernest Schimmelpenninck (senior) in de oorlogsdagen deed denken.143 De ambassade is een oud prinselijk paleis en absurd vorstelijk en overdreven als residentie voor een ambassadeur. Ze zaten al twee
maanden zonder verwarming en hadden geen personeel. Agnies ging meestal naar de markt om inkopen te doen. Zij verwarmde vleeshapjes bij een glaasje sherry.
Opnieuw bleek hoeveel gemeenschappelijke kennissen we
hadden. „Leeft mevrouw De Ramaix nog?” vroeg Agnies.144
Ze zouden Teheran als post hebben gekregen, maar Leopold
Quarles was gezonden. We spraken over hem en zijn broer
Willem, getrouwd met Pauline de Ramaix. Ik sprak over Luns
en wat ik van de man dacht; vooral Agnies scheen het met me
eens te zijn. Ook over de rol van Van Royen in Washington
en dat ambassadeur van Boetzelaer me in Taxco, Mexico had
toevertrouwd dat een aantal ambassadeurs had overlegd of Luns
nog langer getolereerd kon worden. Ze leken blij al jaren uit
Nederland weg te zijn, want de diverse Haagse intriges waren
nauwelijks te volgen. De ambassadeur was vooral geïnteresseerd in mijn gesprek met minister Puja waarover ik hem exact
vertelde. Op een gegeven moment zei ik tegen Beelaerts:
„Puja reclameert dat Den Uyl nog steeds niet is geweest. Waarom zou u niet prins Claus en prinses Beatrix naar Boedapest
halen?”
„Ik voorspel niet gauw dat iets een succes zal worden, maar van
zo’n prinselijk bezoek zou ik kunnen zeggen dat het succes
honderd procent zeker zal zijn,” aldus de ambassadeur. Beela-
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erts leek op een gedachte te zijn gebracht. Toen ik dit later aan
de heer Wolfswinkel vertelde, schrok hij zichtbaar. Ik concludeerde dat de man kennelijk al bij voorbaat tegen het werk op
zag dat dit met zich mee zou brengen.145
Ik vroeg Beelaerts of hij overwoog memoires te schrijven. Hij
antwoordde eens in een vliegtuig te hebben gezeten met dr. E.
van Raalte, de parlementair deskundige, die hem had gezegd dat
hij nooit zou publiceren wat hem ooit in vertrouwen was gezegd. Dus hij, Beelaerts, zou hetzelfde doen. Het leek me geen
blijk van intelligentie in dit opzicht naar de heer Van Raalte te
luisteren. Ik vind dat juist mensen op posten als de heer Beelaerts
dat zouden moeten optekenen – al was het maar om hen die na
hem komen erop te wijzen wat anders zou hebben moeten verlopen en de weg te wijzen eerder gemaakte fouten niet te herhalen. En dan is er ook nog zoiets als the historical record.146
De ambassadeur vertelde over zijn vorige post in Koeweit. Hij
beklaagde zich erover hoe zijn diplomatieke telegrammen, zelfs
urgente boodschappen, in Den Haag op het ministerie gewoon
niet werden gelezen en hoe er op die manier een aantal kansen
voor Nederland in Koeweit waren verspeeld. Hij noemde als
voorbeeld vier baggermolens ter waarde van 25 miljoen gulden
per stuk. Hij was van mening dat er op het ministerie op een
walgelijk nonchalante wijze met ambassadeurs en zaken van
het landsbelang werd omgesprongen. Ik herinnerde hem er aan
dat ambassadeur Piet Schaepman mij in soortgelijke termen
had ingelicht. „Mijn man is altijd heel voorzichtig,” merkte
Agnies op, alsof zij wilde aangeven dat wat ik kreeg te horen
slechts het topje van de ijsberg was.
Dineerde met de schrijver en regisseur van de film Sindbad in
het restaurant Vadrózsa. Hij was zo mager als een lat. Hij had
een jonge vrouw bij zich, waarmee hij getrouwd zou zijn. Ook
een functionaris van het ministerie was aanwezig. Ik vond hem
aardig. Ik zei me vooral gestoord te hebben aan de tippelpartij
met de organiste op het einde. Hij was het met me eens, maar
benadrukte dat zijn film poëtisch was en dat ik misschien door
de vertaling veel had gemist.
3 december 1977

Wolfswinkel vertelde dat hij Dries van Agt eens tijdens een
examen in Nijmegen had weten te bewegen een zes in een
145 Beatrix en Claus zouden later dikwijls in Hongarije zijn.
146 Agnies Pauw van Wieldrecht (mevrouw Beelaerts), Vin-je dat we een hoed op moeten, Thomas Rap, Amsterdam, 1993. Agnies zou later wel biografische schetsen publiceren.
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acht te veranderen. „En die man wordt premier. Hij had in
Nijmegen moeten blijven.”
Wat me overigens in het gesprek met ambassadeur Beelaerts
het meeste verwonderde, was de minachting die hij, en ook
Agnies, voor het ministerie in Den Haag koesterde. Hij beschreef gedetailleerd reacties op telegrammen en hoe hij door
de lange jaren op buitenlandse posten het gemierenneuk in
Den Haag was ontgroeid. Toen ik bijvoorbeeld tegen hem zei:
„Dus u ondersteunt de gedachte om Beatrix en Claus hier
naartoe te halen?” antwoordde hij: „Wholeheartedly, Margaretha
van Denemarken komt ook. De Hongaren zouden het prachtig vinden om een prinselijk paar te gast te hebben.” Hij vervolgde – tongue in cheek – „Wanneer men op het ministerie er
maar aan wil denken dat men hier ook nog een duur betaalde
ambassadeur heeft zitten en mij om een advies zou vragen (…)
in het gunstigste geval,” en meer van zulke hints, „dan zou ik
een bezoek, zoals u noemt, krachtig onderschrijven.”
Agnies drukte me bij vertrek op het hart Hetty van Swinderen
te bezoeken. Ik schreef haar een briefje over onze verwijdering, maar dat ik Wicher van Swinderen in Scottsdale, Arizona
over onze ontmoeting uitvoerig had bericht. De ene van Swinderen is ontvankelijk voor Haagse roddel, de ander niet.
Tolk Eva is zo slijmerig geworden, het maakt me misselijk. Ze
ligt op een afschuwelijke manier aan mijn voeten. Ik weet niet
waarom.
Vanmorgen ontmoette ik Jozsef Székhelyi, de acteur die me
erg aantrok. Hij is 31 jaar, heeft een dochtertje van anderhalf
en heeft absoluut zalige ogen. Sprak Shakespeare niet over „de
hemelse retoriek van ogen”? Ik legde mijn hand op zijn arm en
voelde een bundel spieren. Hij zei hartstikke gek te zijn geweest om acteur te worden. „You need two stomachs for it,
and I have only one.”
„Your lips must be sealed, but Denmark147 is a free and rich
country. We are still in a prison.” Daarop raakte hij met zijn
wijsvinger mijn lippen aan om te zeggen: Houd je mond.
„I have to tell my daughter later to become mediocre and average so that she can survive in communist society.”
Voor mijn vertrek had ik een ontmoeting met Clara Szakala
van de Benelux afdeling om te bedanken, maar ook om haar te
vertellen dat met het wegblijven van Joop den Uyl het nuttig
zou zijn Beatrix en Claus naar Hongarije te halen. Laten de
Oranjes maar weer eens de eer van het vaderland redden, zoals

■

MEM23revisie

1977 – 1978

■

MEM23revisie

04-07-2008

12:03

Pagina 198

prins Bernhard dit al tientallen jaren heeft gedaan om de blunders van ministers als Luns en consorten bij te slijpen. Zij vond
het kennelijk een lumineuze gedachte en zei dat ze officieel
nog niets kon zeggen, maar zij zou het op de geijkte niveaus
bespreken en ook Anna Bebrits in Den Haag informeren.
Boedapest-Praag-Parijs
Caravelles vind ik hoogst oncomfortabele toestellen.
Jozsef Szekhelyi had een soort mentale en gespierde vitaliteit
die me zeer aantrok. Hij sprak over het feit dat zijn moeder
geen melk had toen hij werd geboren en vertelde dat zijn vader
in de lik had gezeten. Hij vertelde over een oprechte communist, een generaal, die door de Duitsers was opgehangen, naar
wie een straat was genoemd.148 Hij noemde Zoltan Huszárik
„een beetje geschift” en een alcoholist. Hij was eerst schilder
geweest, waardoor ik nu begrijp waarom hij zo schilderachtig
filmt. Toch was hij positief over zijn regisseur. Was hij het eens
met het vulgaire einde van de film? „That symbolizes our situation in Hungary,” antwoordde hij. „Here all men die several
times. Such is the hopelessness of our life. After the war, we
first thought, the misery was all over. But it all came back, nazism under another name, fascism. But one has to be careful
and not speak about it.” Op dat moment sprak hij over Hamlet
en legde zijn vinger op mijn lippen.
Johan Beelaerts legde me uit dat ambassadeur Floris van Pallandt, die in 1949 mijn gast was op Yale University om de studenten toe te spreken over de zegeningen van de Nederlandse
politionele acties in Indonesië149, de vader is van Frederik, van
het duo Nina en Frederik de populaire liedjeszangers.
Vanmorgen zei tolk Eva: „You consider everyone as your tools.”
Ik adviseerde haar dat eens tegen Peter te zeggen, die haar dan
wel van passende repliek zou dienen. „With a girl like you,”
vervolgde ik, „one can do two things: be friends with or work
with. Since you and I had to work to make this trip worthwhile, I preferred to apply the work formula.” Zij had haar man
verlaten en heeft geen zin meer in een nieuw huwelijk. Wijs.
Na geluisterd te hebben naar mijn levensfilosofie, zoals ik die
met mensen had besproken, beangstigde haar de mate waarin
ze het met me eens was. Ik was vooral chauffeur Josef dankbaar, die erg effectief is geweest en uitstekend reed.
Ik verheug me intens op de ontmoeting met Peter in Parijs.
Zou hij al in hotel Vendôme zijn gearriveerd?
148 Na de omwenteling in 1989 en 1990 zal de naam vast opnieuw zijn veranderd.
149 Zie Memoires 1925-1953, toen ik nog dacht dat Den Haag gelijk had.
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Parijs, hotel Vendôme
Peter was een half uurtje voor mij vanuit Londen gearriveerd.
Heerlijk. Zijn BEA-vliegtuig was weer teruggetaxied naar de
terminal, omdat een wiel moest worden vervangen, waar hij
zich groen en geel aan had geërgerd, zoals ik aan al het Air
France-gedoe op Orly. Peter had een helderziende in Engeland
geraadpleegd die „fantastische dingen” over zijn toekomst had
gezegd.
Later in de Continental sauna hield ik een stoel voor Peter vrij
en tot twee keer toe ging hij haast ostentatief niet naast me,
maar iets verderop zitten. Zoiets verpest alles voor me. Een
soort herhaling van wat met Casper op Curaçao gebeurde.
Jammer dat zoiets zich voordoet. Je kunt op niemand eigenlijk
ooit echt honderd procent rekenen. Ik raak dan volkomen uit
mijn humeur en heb mijn stemming dan helemaal niet meer in
de hand. Op zo’n moment wil ik het liefste meteen vertrekken,
net als op Curaçao. Ik weet dan ook niet hoe ik me anders zou
kunnen voordoen en fingeren dat ik me amuseer. Misschien
dat als we later in de frisse lucht zijn alles beter wordt.
„L’activité ou la passivité dans les pratiques de l’amour distingue bien plus les hommes que l’objet même de leurs désirs.” –
Gide in 1944. Een doordenkertje.
De jongen naast Peter is opgestaan en mijn stemming veranderde op slag. De bron van ergernis is opgelazerd. Het kan niet
waar zijn dat dit zo is, maar zo liggen de kaarten wel. Is de hele
blowup alleen maar voortgekomen uit per se je zin niet krijgen?
We gingen later ergens eten en dronken koffie op het terras van
Deux Magots. Bij terugkeer in het hotel zei Peter: „Ik ben na
een paar uur weer aan je gewend…”.
4 december 1977

Parijs
Er is al weer zoveel gebeurd waar ik nu spijt van heb, zoals de
199
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Gide was van mening dat het nuttig was dat de oorlog in 1945
ook het hart van Duitsland aantastte tot Berlijn toe. Prima.
And, what about America? De VS zijn in de 20ste eeuw op hun
grondgebied gevrijwaard gebleven van de verschrikkingen van
de zogenaamde moderne oorlogvoering. Hoe „nuttig” zou het
zijn indien de Amerikanen zelf eens kennis zouden maken met
wat ze zoal elders aan richten?
Ik lees dat de moeder van Jimmy Carter de indertijd weggehaalde kroon van het Hongaars-Oostenrijkse keizersrijk zal terugbrengen naar Boedapest.
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explosie in de Continental. „Ik kon gisteren direct aan je zien
dat je in Boedapest hard had gewerkt,” zei Peter. Hij wilde gisterenavond na het eten een joint roken, waarop ik vroeg: „Heb
je die rotzooi dan toch mee door de douane genomen?” Hij
had het spul in een propje in zijn hand gehouden en in geval
van nood had hij het gewoon laten vallen. Peter zit zo in de toneelwereld dat hij potjes en pannetjes bij zich heeft om aan zijn
gezicht te werken, wat ik absurd vind. Ik lachte dat het hem
„grijs” maakte. „Nee groen,” katte hij terug. Later heb ik dan
weer spijt en realiseer ik me hoeveel fouten je maakt in een relatie.
Stralende zon. Prachtig weer. Parijs op zijn best. We genieten
intens.
’s Middags brachten we een bezoek aan Dewi Sukarno, die er
nog steeds jong en meisjesachtig uitziet. Kartika was weinig
veranderd. Dewi’s voormalige lover Francisco Paesa moet nog
twee jaar in de gevangenis zitten, omdat niemand de 500.000
dollar wil betalen om hem vrij te krijgen. „I do not sue him for
what he did,” zei ze, „but others took him to court. Quite a lot
of money disappeared, a huge sum.” Hij zou eenmaal voor
haar levensverzekering hebben betaald en daarna nooit meer.
„I put all my money on him and lost everything, including two
diamond rings and sapphire earrings.” Peter zei later: „Zij moet
toch wel van hem hebben gehouden.”
Zij vroeg mevrouw Azuma, de verzorgster van haar dochter,
een fles champagne open te trekken. De kurk vloog tegen het
plafond. We zaten gezellig bij elkaar tot zij een telefoontje
kreeg dat dertig minuten duurde. Het was een vriendin met
twee jongens van vijf en twee jaar. Zij was zeven jaar zeer gelukkig getrouwd geweest toen er iets ongewoons gebeurde. De
man moest voor zaken naar Amerika en toen hij thuiskwam
kondigde hij de vriendin aan: „I don’t love you anymore. I
love another woman. We will not divorce. I will spend three
days in the week with you. The rest I will be with her.” Dewi
vertelde dat alle Franse mannen hun vrouwen bedonderen en
daarom haten in het algemeen de meeste Franse vrouwen mannen. Zij vervolgde: „Om die reden geven Franse vrouwen al
hun attentie en krachten aan hun zonen en ze verwachten dat
deze op hun beurt zich wreken op andere vrouwen.”
„Ik liet haar maar uithuilen,” vervolgde Dewi. „De moeder
van haar man haatte diens vrouw. Nu is ze verzot op de maîtresse van haar man. Sorry, maar ik moest er wel even naar luisteren. Ik heb haar aangeraden een detective te huren om uit te
vinden wie die juffrouw is. Ze zei hiervoor geen geld te heb200
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ben. Ik heb aangeboden voor de research te betalen, want ik ben
zelf ook nieuwsgierig wie het is.” Peter bracht voorzichtig naar
voren: „But once she knows, she is liable to create a scene.”
„Then he will hate her for ever.”
„Precisely,” zei Peter.
„But if I find out who the mistress is I will not tell my girlfriend.”
Megawati Sukarno was op bezoek geweest. Dewi installeerde
haar met drie reisgezellen in een hotel. Het bezoek had Dewi
kennelijk op kosten gejaagd. Zij had het maar een corvee gevonden. Tot overmaat van ramp, toen ze eindelijk wilden afreizen naar Amsterdam, werden hun tickets, paspoorten en
geld gestolen. Ze keerden naar Dewi terug, die op dat moment
alleen een nogal duur hotel voor ze kon vinden. Dewi moest
alles regelen, nieuwe paspoorten, nieuwe visa voor Holland,
reisbiljetten, alles. Toen ze een paar dagen later op het punt
stonden opnieuw naar Amsterdam te vertrekken, kwam de Préfect de Police vertellen dat alles was teruggevonden.
Dewi sprak met ernstig voorbehoud over president Bhutto van
Pakistan, een vriend sedert de dagen van Sukarno, nu bekend
was geworden wat hij allemaal aan moorden en verkrachtingen
van vrouwen en zelfs kinderen op zijn kerfstok had. Ik herinnerde me maar al te goed hoe zij zich altijd naar het George V
Hotel spoedde om bij hem te zijn. Ik dacht: wat hebben ze
Bung Karno allemaal in de schoenen geschoven, waar absoluut
niets van waar was. Het trieste lot van politici: De Gaulle, Nikita Khrushchev, Sukarno en nu Bhutto. „De ondergang zit in
het vak meegebakken,” zei Emile van Konijnenburg van de
KLM altijd. Dewi vond Indira Gandhi ook terrible. Ze spreken
daar over democratie, maar – en zij verschoof een bakje op tafel – ze roepen bij alles zoals dit een bediende om het te doen.
President Ferdinand Marcos was volgens haar de slimste politicus in Azië.
Ik vertelde de stunt van Ruth Carter Stapleton en Larry Flint
van Hustler. „Oh, but this is marvelous: she turned a pornographic magazine into a holy one.” Zij vertelde vrijwel wekelijks in Duitse bladen te staan. Ook kreeg zij veel bezoek van
Indonesische journalisten.
„I feel sorry for the old man,” zei ze over prins Bernhard. „I
wish him no harm. May be I could blame him for not being
nice to Sukarno and instead befriending Suharto!” Ik vroeg me
af of zij dit opzettelijk zo verdraaide, of dat president Sukarno
haar in het ongewisse had gelaten over zijn ontmoetingen met
de prins. Of, wat ook mogelijk is, speelde zij het spel met Bern-
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hard en Bung Karno mee, omdat het geheim diende te blijven.
Peter vroeg of de dochter van de prins in Parijs nog in de klas bij
Kartika zat.150 „I don’t know whether she is still there, because
she was set back one year.” Dewi lachte luid, omdat haar veel
slimmere dochter naar een volgende klas was overgegaan.
We gingen met Dewi buiten de deur dineren. Tegen het einde
van de maaltijd kwam ze op prins Bernhard terug. Het gesprek
liep bijna uit de hand. Zij beschuldigde mij er van dat ik haar
niet had beschermd in mijn gesprekken met Gijs van der Wiel
van de Rijksvoorlichtingsdienst toen vorig jaar de Lockheedaffaire speelde en ik voor Der Stern op pad was geweest om het
verhaal van de Parijse romance van de prins te achterhalen. „I
was ready to kill you,” zei Dewi. Ook omdat ik dus halverwege de opdracht teruggaf omdat ik niet wenste samen te werken
met Gerd Heidemann van Der Stern.151 Bovendien speelde
Dewi haar eigen spelletjes dwars door onze zogenaamde samenwerking heen.
„Yes, and since you were furious with me you initiated that
notorious article by Robert Kroon,” riep ik uit.
„You are crazy, I even wanted to return that letter to you when
you wrote that!”
Bijna ontplofte ik toen ze zei: „I did not invite you to dinner to
get into a scandal.” Op dat moment wilde Peter laten merken
dat hij er ook nog was en zei: „I am ready to scream.” Dat kalmeerde alle gemoederen. Zij vertelde na die geschiedenis nooit
meer door Edmond de Rothschild te zijn uitgenodigd. Deze
mijnheer schijnt de peetvader van Bernhards dochter te zijn.
Bovendien ontmoet de prins zijn dochter en haar moeder dikwijls in de kring van de familie De Rothschild.152
De Franse haute volée was volgens Dewi „very tight lipped about
such matters”. „Everyone knows that Giscard d’Estaing has
many girlfriends,” vertelde zij. „I don’t think that Bernhard’s
girlfriend is in that game.” Ik onderstreepte dat het Robert
Kroon was geweest die de Pussy Grinda story in De Telegraaf als
eerste in Nederland had aangekaart. „Because he knew it too
for many years,” zei ze. Dan had Dewi hem ook in vertrouwen
genomen. Ik verdenk Kroon er trouwens al jaren van tot de
groep van in Amerikaans verband opererende journalisten te
behoren met bindingen naar inlichtingendiensten en de CIA.
Dat komt op een dag nog wel aan het licht.
150 Dewi noemde haar dochter meestal Karina.
151 Zie Memoires 1977.
152 Ik wist het zeker, namelijk via mijn vriendin Jacqueline de Gunzburg in
dochter „Papa” tegen Bernhard hoorde zeggen.
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5 december 1977

Als ik terugdenk aan gisteren blijft Dewi voor mij toch verdacht. Hoe wist zij bijvoorbeeld exact wie de advocaat van
Robert Kroon van De Telegraaf was in mijn zaak tegen Time?
Zij noemde hem „een vriend van de Kennedy’s en zeer invloedrijk”. Zij noemde zelfs een naam. Toen ik haar vertelde
dat ik had geschreven dat de Bilderberggroep van prins Bernhard in samenwerking met de CIA was totstandgekomen, ontglipte haar een flauw lachje. Ik vertelde uitgebreid over de CIA
als de smerigste maffia in de wereld en noemde CIA-activiteiten tegen Sukarno, Lumumba, Sihanouk, Nkrumah en vele
anderen. Ze trok hierbij een heel eigenaardig gezicht en kondigde aan dat ze een afspraak had. Wij wisten dus wanneer we
konden vertrekken. Ik vond die reactie verdacht en ongewoon
voor haar doen. Het was Peter evenmin ontgaan.
Gisteren kwam er tegen het einde van het diner weer een telefoontje. Peter, die er beter zicht op had, vertelde dat Dewi was
opgestaan, een keer diep ademhaalde, haar boezem vooruitstak
en zeer zelfbewust als een koningin naar het toestel liep. Hij zei
dat iedereen ernaar had gekeken. Ik merkte er wel iets van dat
we in restaurant Bar du Théâtre inderdaad werden aangegaapt.
Ik werd zelfs woedend toen we opstapten en de kelner zei:
„Don’t hurt the princess,” toen ik met mijn schoudertas tegen
Dewi aankwam. Peter vond haar bruine wollen jas trouwens,
net als ik, sensationeel.
Ik stond vanmorgen eerder op dan Peter en liet een briefje achter in een laars van hem: „Goed voor een aapje”, dan weet hij
203
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Volgens Dewi was er een foto van Hélène Grinda, samen met
haar dochter, in Paris Match verschenen. Het onderschrift luidde: „Wie is de vader?” In andere tijdschriften was over het gezicht van het meisje een zwarte streep aangebracht om te voorkomen dat er geprocedeerd zou worden. Waarom mag in deze
tijd niet in de krant dat de prins een dochter in Parijs heeft?
Wie verbiedt dit in het lieve vaderland?
Dewi adviseerde dat ik Bung Karno’s vriend, dr. Hannes Lintl, in
Wenen diende te ontmoeten. Ze had meteen haar adresboek gehaald. Hij is bovendien consul-generaal van Jordanië. Hij had
duizend gasten genodigd om het 25-jarig jubileum van koning
Hoessein te vieren. De koning logeert ook steeds bij hem. „Dat
kan allemaal, omdat ze door de CIA worden gefinancierd,” zei ik.
Ze vertelde dat haar lover per vliegtuig uit Marseille kwam en
om 22.00 uur zou landen. „Also the prime minister of Morocco is arriving. I can’t have two men the same night.”
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wel dat ik er geld mee bedoel. Ik zal 50 of 100 dollar opzijleggen.
De stad is weer extra vervuild door het maandagverkeer. De
uitlaatgassen slaan op je maag. Het ergste is dat niemand het
meer schijnt te merken en er niets tegen wordt ondernomen.
Wanneer ik de Place Vendôme oversteek, kijk ik altijd naar de
ramen waar eens het kantoor van Volney D. Hurd van de
Christian Science Monitor was gevestigd.153
Ik ging naar het kantoor van Pierre Salinger, maar hij was in
Duitsland. Jammer.
Toen ik bij Hotel Vendôme terugkwam ging Peter net weg om
te ontbijten met een jongen die hij in de Continental had ontmoet. Niet zo gezellig. Nog zoiets en ik ga alleen terug naar
Amsterdam. Hij gaat al ’s nachts alleen op stap, vervolgens verliezen we meestal de helft van de dag in Parijs aan uitslapen en
nu ook nog dit? Er komen steeds meer aspecten in Peters leven
bij, waar ik weinig waardering voor opbreng. Ik geloof ook dat
hij met de grootste tegenzin meeging naar Dewi. Ze pakte hem
bij het afscheid en omhelsde hem eigenlijk veel aardiger dan
mij. Zij vroeg ook om zijn adres en telefoonnummer voor als
zij in Londen was. Peter kwam tot de conclusie dat hij haar aardig vond en het eens was met haar principes en een aantal dingen die zij had verteld. Daar was ik het ook wel mee eens. Hij
dacht haar nu beter te begrijpen dan vroeger. Kreeg trouwens
ook het gevoel dat zij een dergelijke indruk op Peter had willen maken. Indira Gandhi had journalisten laten opsluiten.
„She is a politician and if she does not manage to make a visiting journalist like her, she is a bad actress.”
„But from what you told me over the years, you too seem to
feel that certain journalists belong in jail,” zei ik. En wat mevrouw Gandhi betreft: Dewi’s theorie vertelde meer over
Dewi dan over mevrouw Gandhi. Dat weet ik zeker.
Peter bleef maar een uurtje weg. We hadden een plezierige
lunch samen. Hij bekende zich verveeld te hebben om te moeten luisteren naar het geklets van Dewi en mij over politieke
zaken, die hem niets interesseerden. „Ook al krijg ik positive vibes van haar,” zei Peter, „you never really know what she is up
to.” We maakten er vandaag een gezellige dag van. Om 18.30
uur was ik alleen in de Madeleine, brandde twee kaarsen en
mummelde in mezelf dat ik „wijs” zou zijn in relatie tot Peter.
Een schorre priester in een scharlakenrood gewaad kan natuurlijk helemaal niets zeggen of doen dat op mij de minste indruk
153 Zie Memoires 1953-1957.
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154 Herald Tribune, 5 december 1977.
155 Sigmund Freud, The Future of an Illusion, Hogarth Press, Londen, 1962.
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zou maken. Hij is met het heilige avondmaal bezig: All mental
patients.
Ons weekeinde is al weer bijna voorbij. Ik weet dat het niet
kan of zal gebeuren, maar soms zeg ik tegen mezelf: ik zou Peter altijd om me heen willen hebben om hem te beschermen.
Hij denkt er bijvoorbeeld in hotelbedden nooit aan om de lakens echt te gebruiken ook al ligt iedereen onder die dekens.
Eigenlijk is het een van de smerigste dingen om aan te denken:
hotelbeddengoed. Morgen slaap ik weer alleen op Amerbos en
is Peter ver weg. Vanmiddag lagen we lang op bed te praten.
Hij zal altijd ver weg zijn en toch is hij de enige die echt close is
met mij. Hij zei: „Willem, ik keer me steeds meer van mensen
af. Soms vraag ik me af of dit aan mij ligt.”
Jimmy Carter bevestigde tegenover James Reston dat religie
een invloed op de geschiedenis heeft. De president antwoordde namelijk voor het eerst in Washington, in zijn eigen kerk,
een preek te hebben gehouden, zoals hij dat thuis in Plains,
Georgia altijd heeft gedaan. Hij had ontdekt dat Menachem
Begin, Anwar Sadat en hijzelf veel gemeenschappelijk hadden
ondanks verschillende godsdiensten. „I think the fact that we
worship the same God and are bound by basically the same
moral principles is a possible source for resolution of differences. I was always convinced that if Sadat and Begin could get
together, they would be bound by that common belief.”154 Wat
schreef Freud? Is godsdienst niet „the universal obsessional
neurosis of humanity?” Hij vervolgde: „But infantilism is destined to be surmounted. Men cannot remain children for
ever.”155
Dat was het boeiende aspect van het boek van De Mause en
Ebel over de rol van de fantasie in het Amerikaanse bestel. De
psychohistorici doen een gooi naar het meten van de emotionele rijpheid van leiders in het algemeen en Carter in het bijzonder en brengen dit in verband met wat ze noemen „the
emotional needs of the American people”. Paul Elovitz, een
psychoanalyticus en daarnaast professor in de geschiedenis,
ploos de jeugd van Carter in Georgia uit en sprak met zijn familieleden, tot en met zijn zwarte baboe, Annie Mae Jones, toe.
De Mause ontwikkelde begrippen als Group fantasy en Fantasy
analysis. „The notion of the president as primarily a fantasy
leader who is a delegate of national moods, is quite at odds with
the traditional model of political science which regards leaders
primarily as holders of something called ‘power’ which they

■

MEM23revisie

1977 – 1978

■

MEM23revisie

04-07-2008

12:03

Pagina 206

use to get action. In fact, most of politics works in exactly the
opposite fashion: the nation first develops quite irrational
group-fantasies, then pumps them through the media and lower
government officials into the president and his advisors, expecting them to somehow act them out in order to relieve the
anxieties generated by the fantasized conditions.”156 Wat ik zo
boeiend vind van de analyse van De Mause is dat in tijden van
spanning en mogelijke conflicten je de samenleving inderdaad
met open ogen naar een soort trance state ziet toedrijven, die De
Mause formuleerde als „the acting out of group-fantasies”. Tijdens de zogenaamde Cubaanse rakettencrisis waren JFK en zijn
adviseurs doorlopend in vergadering op het Witte Huis om een
atoomoorlog te voorkomen. Volgens De Mause kregen die bijeenkomsten meer iets van „a séance than a rational discussion”.
„All the elements of a trance state could be seen in these meetings: heightened suggestibility, increased dependence on the
leader, extremes of passivity by usually forceful people, demands for group unanimity, emotional rather than logical thinking, amnesia for inconvenient facts, inability to tolerate inaction, and even an increase in such body feelings as dizziness,
fears of loss of control, dry mouth, pressures in the head, increased heart rate and feelings of claustrophobia, all of which are related to birth memories.”157
6 december 1977

Geloof dat Peter op een redelijke tijd thuiskwam vannacht. Dit
soort uitjes en ontmoetingen zijn hem honderd procent gegund. Hij is jong, zit in Londen onder de knoet van Edwin,
laat hem maar genieten. Hij is niet wild enthousiast trouwens
en houdt rekening met mij uit respect voor onze relatie. Het
kan allemaal niet beter.
Ik werk in mijn hoofd nog steeds aan het verbeteren van het
artikel over prins Bernhard.
Het ochtendnieuws:
– Egypte verbreekt de banden met vijf Arabische staten.
– TASS vergelijkt Anwar Sadat met Hitler en noemt hem een
verrader.158
– Cyrus Vance is in het Nabije Oosten en schijnt Algerije, Libië en misschien zelfs Syrië over te slaan. Dan had hij beter
thuis kunnen blijven.
156 Lloyd deMause and Henry Ebel, Jimmy Carter and American Fantasy, Two Continents, New York, 1977.
157 Idem.
158 Hoe zouden Gorbatsjov en Yeltsin Anwar Sadat hebben gezien?
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Vanmorgen lag ik stil naar Peters profiel op zijn hoofdkussen te
kijken. Hij lag op zijn rug. Ik dacht waar zal je nog allemaal
gaan en staan? Wat zal je nog allemaal in je leven moeten meemaken? Hij is in ieder geval door en door gezond. Bovendien
is hij vrij behoorlijk „gewapend” tegen de „pijnen” om ons
heen. Hij is toch degene die het dichtste tot me staat in de wereld. Toch zijn er aspecten of trekjes aan hem, die hem altijd
een vreemde zullen doen blijven. Hij zei gisteren: „Je ontkomt
er nooit helemaal aan: ik ben helemaal mijn moeder en toch
heb ik trekken van mijn vader die erfelijk zijn. Zoals jij die van
je moeder hebt. Soms denk ik bijvoorbeeld dat je toch iets te
achterdochtig bent.” Misschien.
Ik zei tegen hem dat ik Frederick Ress in Minneapolis „geloofwaardiger” vond dan Edwin van Wijk. Hij antwoordde: „Inderdaad, Edwin overdrijft. De vier mannen met revolvers om
mij tegen de poema te beschermen, was allemaal onzin. Het
dier was een lief klein puppy. Maar Fred is weer het andere uiterste, hij is te weinig realistisch.”
De FBI heeft een gedeelte van 80.000 documenten over de
moord op JFK vrijgegeven. Het blijft een uiterst smerig zaakje.
Op Oswald werd een namaak-legerregistratiekaart gevonden
op naam van Alek Hidell. Op die naam zou het geweer, de 6.5
mm Mannlicher-Carcano, zijn besteld, waarmee JFK zou zijn
doodgeschoten. Het heeft er alle schijn van dat de truc werd
bedacht om later Oswald te kunnen beschuldigen van de
moord op de president. Bovendien wijzen de documenten uit
dat de FBI Lee Harvey Oswald al jaren in de gaten hield.159

159 Newsweek, 12 december 1977.
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– Kanselier Helmut Schmidt heeft in Brussel gezegd dat de
EEG bezig is de Amerikanen te financieren.
– Menachem Begin meent dat er nog meer tijd nodig is om
waardige overeenkomsten te sluiten.
– Andrew Young zegt dat Cubaans kolonialisme (in Afrika)
de vernietiging van Cuba in de kaart speelt.
– Harold Brown is weer in Brussel om bij de NAVO, geholpen
door Luns, de neutronenbom te propageren.
– In Toledo, Ohio werd door het Museum of Art voor een
miljoen een Rembrandt aangekocht, terwijl in september
de scholen in de stad werden gesloten omdat er geen geld
meer was, etcetera.
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7 december 1977

Amerbos
Peter vertrok voor mij naar Londen gisteren. Ik kwam met de
KLM naar huis.
Prins Claus is naar de 60ste verjaardag van Finland gegaan als
vertegenwoordiger van koningin Juliana. Een foto van hem
met Urho Kekkonen stond in de bladen. Waarom ging er niemand naar de 60ste verjaardag van de USSR?
De brief die ik vanuit Wenen naar de Volkskrant stuurde is 3 december geplaatst. Ik ontkende op de eerste plaats tegen feminisme bij De Nieuwe Linie te zijn geweest. Wat eerst en zwaarder woog, was dat „de dames Marjo, Hennie en Hanneke totaal
incompetent waren een krant te maken, laat staan het werk van
anderen te beoordelen”.
Hans Waleveld van Nieuwe Revu vindt mijn artikel over Bernhard ook nog steeds niet acceptabel. Hij heeft gelijk. Ik heb er
dan ook weer de hele dag aan gewerkt. Pas wanneer mijn verhaal op orde is willen ze Willem Klinkenberg vragen ook zijn
versie te schrijven en dan gaan we samen de krant in. Mij best.
Ambassadeur Romanov heeft weer eens rabbijn A. Soetendorp, Martin van den Heuvel en andere professionele agitatoren voor de poorten van de ambassade gehad om te protesteren
tegen behandeling van de Joden in de Sovjet-Unie. In Moskou
zou een documentaire zijn getoond om toe te lichten hoe
Joods kapitaal Adolf Hitler in het zadel hielp. Vervelend voor
Soetendorp en consorten, maar ze kennen in hun emotionele
ijver hun geschiedenis kennelijk niet.
8 december 1977

Het Bernhard-artikel is kant-en-klaar bij de Nieuwe Revu afgeleverd.
W.H. Guise (39), adjunct van de NRC, die onlangs nog een
grote mond tegen mij had, is onverwachts overleden.
Vier organisaties van voormalige verzetsstrijders dreigen Ischa
Meijer met een kort geding, omdat die idioot in een VPROprogramma heeft gezegd: „Wij weten nu best dat praktisch de
gehele bevolking min of meer fout is geweest (tijdens de oorlog) en het handjevol dat zich hoe dan ook verweerde tegen de
bezetter bestond voor het overgrote deel uit halfgare avonturiers, die onder andere omstandigheden gewis in het gevang of
gesticht zouden zijn beland.” Bij sommige Joden zit er toch
wel een draadje los.
Toen ik Keke gisteravond haalde was hij prima. Nu is hij opeens totaal levenloos. Ik houd mijn hart vast.
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Keke is vanmorgen weer levendig. Hij slaapt erg veel.
Bertje uit Thermos liet me een gedicht lezen, getiteld VRIJ
WILD. Ik antwoordde. Waarop een nieuw epistel volgde: „Niet
als een willoos dood dier wil ik aan jou overgeleverd zijn, maar
als een dartel dier wil ik grazen in jouw tuin en mijn hoofd
neerleggen op jouw schoot voor momenten van rust…”.
Igor Cornelissen spelde in Vrij Nederland uit hoe dr. Max Ilgner, die financieel directeur van IG Farben was, in werkelijkheid een wereldwijd spionagenet runde. Prins Bernhard trad in
1935 in dienst van het bedrijf dat in 1925 was ontstaan door samenvoeging van een aantal Duitse chemiebedrijven. In 1936
werd zijn verloving met prinses Juliana bekend. Cornelissen
maakt het aannemelijk dat de prins, na zijn verbintenis met het
Nederlandse koningshuis, zijn contacten met IG Farben, of met
Duitsland in het algemeen, niet van de ene op de andere dag
zou hebben laten varen. Bernhard zou reeds voor hij Juliana in
Grindelwald leerde kennen, in de jaren 1929 tot 1933 in Nederland bezoeken aan vrienden te hebben gebracht. Wie dat
waren, heeft zelfs dr. Lou de Jong niet nader duidelijk gemaakt.
In 1934, volgend op het verlies van prins Hendrik en haar
moeder, koningin Emma, had Wilhelmina een nervous breakdown gekregen, wat overigens het zoeken naar een man voor
Juliana nog dringender had gemaakt. Wilhelmina en Juliana
waren op dat moment de laatst overgebleven appeltjes van
Oranje.
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De heer Visser ’t Hooft zei vanavond op televisie altijd voor
Nehru bewondering te hebben gehad, omdat hij zichzelf zo
goed kon relativeren. „Heel anders dan Sukarno. Toen ik president Sukarno in den beginne ontmoette, was het een heel redelijke man, maar later, tegen het einde, was het hem in de bol
geslagen….” Hier zit slechts een kern van waarheid in. Ik was
er bij toen Visser ’t Hooft Bung Karno in 1966 voor het laatst
ontmoette. Iedereen kletste die dagen in Jakarta dat de president niet meer goed bij zijn hoofd was. Niets was minder waar.
Voor mij was hij niet anders in 1966 dan toen ik hem in 1956
voor het eerst ontmoette. Wat wel waar was, was dat Bung
Karno in 1966 geïsoleerder was van de mainstream. Het is iets
geheel anders dat een leider als gevolg van vervreemding minder exact op de hoogte is van wat er om hem heen speelt, en
daardoor soms geen juist inzicht meer heeft, dan dat hij bezig is
mentaal gestoord te raken, zoals Visser ’t Hooft het deed voorkomen.
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Cornelissen herinnert aan het boek van de oud-kamerheer van
Juliana, mr.dr. I.G. van Maasdijk160, dat ik na de oorlog van
Wicher van Swinderen cadeau kreeg, waarin hij schrijft dat
Hitler in de verloving van Juliana en Bernhard de mogelijkheid
zag „zijn plannen ten opzichte van Holland een stap naderbij te
brengen”. Volgens Van Maasdijk was Bernhard een onverwachte troefkaart in Hitlers politieke spel. De prins moest Nederland zien te winnen voor de nazi’s. Het lijkt me klinkklare
onzin. Op 17 november 1937 bracht Bernhard een afscheidsbezoek aan Hitler. De ontvangst zou „zeer koel” zijn geweest
en slechts tien minuten hebben geduurd.
De vraag is: verbrak Bernhard na 1936 zijn banden met de
Duitse politieke en zakelijke wereld? In de jaren voor 1940 zou
hij nog veel naar nazi-Duitsland op en neer zijn gereisd. Op het
huwelijk van Bernhard en Juliana was dr. Max Ilgner eregast.
Het geeft allemaal te denken.
Ik belde met Wim Klinkenberg. Hij noemde Igors geschrijf
„slap”. Het Vrije Volk was veel feller tegen de prins van leer getrokken over deze zaken. Intussen had Stan Huygens (Thomas
Lepeltak) een aanval op Klinkenberg gelanceerd omdat hij het
voor ex-CIA-agent Philip Agee had opgenomen. De Telegraaf
meldde dat Agee nu voor de KGB werkte. Over dat geklets kan
ik meepraten. Intussen staat het er toch maar, in het meest gelezen ochtendblad.
Richard Sprague, de JFK-onderzoeker, schrijft dat „my friends”
nummer 800 905 in Dublin hadden gedraaid en inderdaad mevrouw Jim Adams, Donald Donaldson of Dimitri Dimitrov aan
de lijn hadden gekregen. Zij was razend op haar man, die haar
in de steek had gelaten. „He owes everybody money and is a
bad guy,” zei ze. Volgens haar was hij weer in de USA. De echtgenote kende de namen Adams en Dimitrov maar had nooit de
naam Donald Donaldson gehoord.
10 december 1977

Anna Bebrits, de Hongaarse ambassadrice, prepareerde een uitstekende lunch in haar villa in Wassenaar.
Zij had me de tekst van het gesprek met minister Puja reeds gezonden en onderstreepte andermaal dat het bedoeld was geweest als een „persoonlijke gesprek, niet voor publicatie”. Pas
na enige druk mijnerzijds kwam het hoge woord er uit dat
wanneer ik mijn gesprek met Puja zou publiceren, de NRC en
de Volkskrant nijdig zouden zijn, want zij hadden er ook om ge160 Ik heb Van Maasdijk ook gekend, zie Memoires 1953-1957.
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Bracht rozen op het graf van mijn ouders.
Eindelijk een bezoekje gebracht aan mejuffrouw Büringh
Boekhoudt in Baarn. Ze heeft pijn en loopt krommer dan
voorheen en lijkt steeds meer op haar moeder, zoals ik me haar
herinner. Ze vindt het vreselijk om niet meer dan een kwartier
te kunnen lopen. Maar het licht in haar ogen was hetzelfde. Zij
is scherp en up to date als altijd. Over de Sovjet-Unie is zij niet
te vermurwen. Zij vermoedt dat daar ook heel wat onregelmatigs voorvalt wat alleen uit vrees voor de dictatuur niet is waar
te nemen. En als er in de USSR nu nog geen problemen van
werkeloosheid en misdaad bestonden, dan kwamen ze nog
wel.161 Ook verklaarde zij de Nieuwe Revu weer een „vreselijk
blad”, wat in vele opzichten waar is, maar het blad helpt mij in
leven te houden.162
Juffrouw Boekhoudt had mijn JFK-boekje gelezen, wat ze „vlot
geschreven” vond, maar ze had weer een appeltje te schillen in
de geest van mevrouw N. Hazeu in Waalre. Hoe had ik al die
jaren „een vriend” van De Mohrenschildt kunnen zijn? Ik
dacht vandaag nog in de auto aan zijn tragische einde. Hoe had
ik van zijn gastvrijheid gebruik kunnen maken als hij een
moordenaar was? Ik antwoordde dat hij het om te beginnen
tien jaar lang had ontkend dat ik hem steeds had voorgehouden dat ik hem van medeplichtigheid bleef verdenken, en dat
toen hij eenmaal in termen sprak van verantwoordelijkheid te
dragen voor Dallas, ik hem in overleg met de NOS naar Nederland bracht om zijn verhaal te doen. Ik geloof niet dat ik haar
overtuigde juist gehandeld te hebben. Ze zei zelfs: „Als ik je
niet kende, zou je JFK-boekje een onaangename indruk op me
hebben gemaakt.” Ik wil hier toch eens met Lex Poslavsky en
Gerard Croiset over spreken. Zij vroeg wel naar Peter, maar
keurde af dat hij was gestopt met zijn studie psychologie.
Toch was ons gesprek open en prettig. Het verbaasde me weer
hoe helder ze over van alles en nog wat sprak. Ik luisterde echt
161 Die problemen kwamen pas bij het verdwijnen van de communisten.
162 Had ik haar toen maar kunnen bewijzen wat ik in 1993 kan, dat de Nederlandse
overheid de dader was van mijn onfortuin in dezen.
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vraagd en het niet gekregen. „Ach,” zei ik tegen Bebrits,
„mijnheer Carter ontvangt Vladimir Bukovsky wel en mij niet.
Men maakt nu eenmaal keuzes wie men te woord wil staan en
wie niet. Laat ze maar gepikeerd zijn.” Ze vroeg of ik dan in
ieder geval de tekst als „een gesprek” en niet als interview wilde presenteren. Wat maken ze zich toch druk om niets.
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goed naar haar. „Vroeger maakten misschien 10.000 mensen
uit de upper ten de dienst uit in het land. Als er dan tegenin
werd gegaan, lieten zij van tijd tot tijd merken dat ze zich niet
helemaal lieten uitschakelen en men ging over tot de orde van
de dag. Nu heerst er steeds meer chaos in binnen- en buitenland en niemand roert de werkelijk belangrijke wereldproblemen van energie of milieu echt aan. Misschien moet er eerst
een nog grotere energiecrisis komen. Dan leren we weer met
onze handen te werken.” Ze herinnerde zich hoe ik haar in de
hongerwinter 1944-1945 olie had gebracht voor haar lamp.
„Daar ben ik je eeuwig dankbaar voor gebleven. We konden
weer zien. Ook die periode zijn we doorgekomen.”
Bezocht eveneens Dirk en Inge Keijer in Hilversum. Hij toonde me twee brieven van de heer Hooglandt van de Hoogovens
in IJmuiden uit oktober en november en begon ook weer te
zeuren over dr. Jermen Gvishiani en contacten met hem om
een contract van 100 miljoen voor de Hoogovens in de wacht
te slepen. Dan zouden we een commissie van een miljoen samen delen. „Ik wil het je wel op schrift geven,” zei hij ook
nog. Ik zei: „No, I do not worry about that.” Hij adviseerde
mijn ACF-aandelen weg te doen wanneer ze tot 200 zouden
zijn gezakt en ze om te zetten in Canadese staatsobligaties met
een 8 procentgarantie. Juffrouw Boekhoudt zou het „kapitaalvlucht” noemen als ik dat zou doen.
Er kwam een Rus op bezoek en Keijer verdween met hem
naar boven. Even later arriveerde een Engels sprekende heer
met een baardje. Hij kwam om Inge Keijer te masseren, werd
gezegd. Ook zij verdwenen naar boven.
13 december 1977

Hans Wilbrink en Hans Waleveld zijn ertoe geneigd om mijn
Bernhard-reportage te publiceren, maar ze willen niet dat ik als
onderliggend thema zou gebruiken, dat het sprookje van een
monarchie shit is. Ze wilden Ton Kors bijvoorbeeld vragen om
aanvullend Bip van Lanschot, een vriend van Bernhard, te laten
interviewen.
Ik voerde aan de monarchie geen shit te vinden maar een vorm
van oplichterij van het grote publiek. Henry Ebel analyseerde
de maximo lider als een infantiele aberratie van het volk in het
boek Carter and the American Fantasy. „The President, Führer,
Generalissimo, Imperator is the biggest grown up in the entire
country.” De vaderfiguur, de incarnatie van potentie. Om die
reden ziet men de vorst of paus ook altijd in een verheven positie te paard, als standbeeld, of behangen met medailles en blik,
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163 Lloyd deMause and Henry Ebel, Jimmy Carter and American Fantasy, Two Continents, New York, 1977.
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tressen en epauletten, een zwaard aan de zijde, gepoetste laarzen, noem maar op. Hij moet in alles van iedereen voldoende
verschillen zodat dit anderszijn hem boven het volk uittilt. Ergens, zo schreef Ebel, behandelt het volk de Führer of koning,
als de kostbaarste „baby” in de natie. „This infantile quality has
a particularly dynamic aspect ultimately since it is concerned
with the birth process itself.” Ebel vervolgde: „The relationship
we have to our leaders makes conventional notions of ‘ambivalence’ seem understated and inadequate. The projections we
pour into them, the king, the Führer, the president are truly
primal projections that have to do with our initial infantile
splitting between narcissistic self-adoration and apocalyptic
self-loathing. In turn, the severity of the splitting can be traced
to the deficits in the gratification of infantile needs that have
historically been the norm of our species.”
Ebel analyseerde de drang om een totemachtige figuur in een
wit huis in Washington of een wit paleis in Soestdijk te plaatsen
als vader of moeder wakend over de natie als volgt: „The newborn needs a pain free and nurturing environment, and an exceptional attentiveness on the part of its guardians, particularly,
of course, its mother, if it is ever to achieve the transition from
the literally self-centered womb – in which desire and gratification were nearly synchronous – to a world of delays inhabited
by other needful and therefore competitive human beings. It is
therefore disastrous when, as has historically been the case, the
needed attentiveness itself takes a painful form, in which swaddling, ritual mutilation, bottle-feeding, or obsessive cleanliness
take the place of warmth, eye-contact, play and the breast. The
result is a cognitive bad connection from which none of us is
wholly free: the fact that we feed on attention and have a truly
awesome hunger for publicity, fame and personal exposure –
that even a dry letter informing us that we have won a prize or
gotten an article accepted for publication is capable of sending a
charge of infantile bliss through our systems – while feeling at
the same time that no amount of admiration an achievement is
‘enough’, and that our true position in life is that of a brutality
and unfairly deprived innocent. Thus our victories in life are
contaminated by the feeling that we are bad and don’t deserve
them, while our disasters are resented as the unjust persecution
of a good baby who deserves better!”163
Ik probeerde de beide Hansen van de Nieuwe Revu iets te vertellen over de dynamiek en psychische processen, die „het volk” al
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sedert jaar en dag deden opzien naar de gebrilde man in het witte paleis met een witte anjer in de revers als uniek Nederlands
statussymbool en dat aan dit alles op een of andere manier een
kinderlijke projectie ten grondslag lag die niet al te ver van een
psychische afwijking verwijderd was. Nog liever, een pathologische ontsporing benaderde. Ik probeerde hen duidelijk te maken
dat dit eerder mijn mening over het koningshuis weergaf dan het
woord shit. „After all, don’t we need some controlling figure to
cope with the aspects of reality that have nothing to do with our
inner fantasies – the floods, the earthquakes, shortages, and aggressions which are ‘out there’ and in no sense part of ourselves?”
vroeg Ebel zich af. „The leader-led relationship confronts us on a
collective scale with the same dilemmas of pre therapeutic
‘blindness’ that we experience in trying to turn the corner on our
personal neurotic patterns. The crucially important fact is always
the one that is most deeply buried, and as we struggle to unblock
it we find our psyche flinging into view everything and anything
that might distract us from our purpose.”
Ebel vervolgde: „Every denial system contains a hidden acknowledgement of the truth being denied (…) none of us is
dumb, but all of us are repression junkies (…). Repression is
called repression – rather than, say, ‘mild forgetting’ – because
it represents the eradication from consciousness of the most important truths we have ever learned. The truth, for example,
that mama doesn’t love us, or that the president is just as nutty
as daddy.” Ebel belandt dan, als Arnold Hutschnecker en andere psychologen en psychiaters „in this age of psychology” bij
de vraag: hoe kan worden bewerkstelligd dat de man die de
droom van onze collectieve fantasie in het Witte Huis vervult,
niet „clinically nuts” blijkt te zijn, vóór het te laat is. Wanneer
je in de laatste helft van de twintigste eeuw ook nog, zoals wij,
zit opgescheept met erfelijk leiderschap dan bestaat er gewoon
een levensgevaarlijke situatie. Zelfs koningen blijven niet gevrijwaard van dolgedraaide breinen zoals in het notoire geval
van een koning van Beieren.164 „The keepers of the infant
Louis XIII seemed to regard him as a ferociously sexed rapist
who wanted everyone at court to kiss his penis,” schreef Ebel.
„In turn his own offspring, the Sun King of France, received
his courtiers every morning in an oversized crib, and discussed
state issues with them while sitting on the potty….”165
164 Werner Richter, The Mad Monarch; The Life and Times of Ludwig II of Bavaria, H.
Regnery Co., Chicago, 1954.
165 Lloyd deMause and Henry Ebel, Jimmy Carter and American Fantasy, Two Continents, New York, 1977.
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Het zal wel zuiver toeval zijn dat vrijwel direct na mijn bezoek
aan Boedapest Stan Huygens eveneens bij ambassadeur Beelaerts van Blokland op bezoek is geweest, en wel tijdens een receptie in het voormalige paleis van prins Rudolf. De Amerikanen schijnen indertijd dit voormalige jachtslot aan Den Haag
te hebben verkocht.
De Telegraaf publiceerde een opname van het magnifieke
Hongaarse parlementsgebouw. Wanneer je iets dergelijks met
de kantoorgebouwtjes rond de ridderzaal vergelijkt verander je
maar gauw van onderwerp als Nederlander. Wij, onverbeterlijke kruideniers.
Bezocht eveneens ambassadeur Martorell van Cuba om andermaal mijn intentie dr. Carlos Rafael Rodriguez te gaan interviewen, te bespreken.
De KRO offreert weer eens een misselijke moord- en doodslagfilm over dieren.
15 december 1977

Weekend onthult 166 dat Nederland prins Bernhard heeft vergeven. De mythe van Oranje moet tegen iedere prijs in stand gehouden worden. Waarom? In het Hilton hotel vroeg zangeres
Rita Reys aan hem: „Mag ik even aan u snuiven?” Toen wist
ZKH dat alles vergeven en vergeten was. Willem Duys was er
natuurlijk ook bij. Men wil geen kwaad woord meer over hem
horen.
166 Weekend, nr. 50, 17 december 1977.
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Vandaag bracht ik een uurtje door met ambassadeur Romanov
van de Sovjet-Unie. Hij zei een prettig vriendschappelijk contact te hebben met Dries van Agt, de nieuwe premier en vooral opgelucht te zijn de heer Max van der Stoel op Buitenlandse
Zaken te zijn kwijtgeraakt. „That man made so many enemies
for Holland,” zei hij. Romanov vroeg om dr. Gvishiani er
vooral op te wijzen dat er een andere regering in Den Haag
was gekomen, wat een nieuw begin met een aantal initiatieven
mogelijk maakte. Mijn visum werd ter plaatse geregeld en hij
gaf me een kopie van een telegram uit Moskou dat een reis
naar Kiev in orde was.

■

MEM23revisie

1977 – 1978

■

MEM23revisie

04-07-2008

12:03

Pagina 216

Het Supreme Court in Washington heeft uitgesproken – naar
aanleiding van een zaak tegen de New York Times – „that it is
not required to suppress newsworthy statements merely because there are serious doubts concerning their truth.” Ongelooflijk. Het is een slecht teken aan de wand in mijn zaak tegen
Time.
Nu zegt een meerderheid van Amerikaanse generaals die in
Vietnam hebben gediend van 1965 tot 1972 dat de oorlog een
misrekening is geweest en dat de Amerikanen er nooit in verstrikt hadden moeten raken. Dit staat in een verschenen publicatie van Douglas Kinnard The War Managers: „I never thought
there was a military mind in the crude meaning of the word,”
aldus deze voormalige brigadegeneraal, nu professor voor politieke wetenschappen, „I have the notion that military people
think like cavemen.” Wat had hij dan gedacht? Sedert ik in de
VS met lezingen ben begonnen in 1958 heb ik er op gehamerd
dat de Vietnam-oorlog waanzin was. Bung Karno zei me dit
nog eens in 1966 en werd om die mening door de CIA gewipt
„als gevaarlijke communist in de rug van de Amerikaanse helden in de jungles van Vietnam”. Nu is het tien jaar later en zie:
de geschiedenis moet inderdaad worden herschreven.
London, Hilton hotel
Heb een loodzwaar koffertje bij me met goodies voor Peter.
Ben maar een dagje op en neer, want arme Keke is alleen op
Amerbos.
Zalig, een middagje met Peter de stad in. Maar eerst ontmoette
ik oud-minister Tissa Wijeyeratne van Sri Lanka. Er was een situatie ontstaan veroorzaakt door zijn broer, die met een lid van
de Bandaranaike-familie was getrouwd, die op een of andere
manier een zwager van de premier in de wielen had gereden.
Mevrouw Bandaranaike vroeg aan Pak Tissa om zijn broer te
manen daarmee op te houden. De minister van Buitenlandse
Zaken antwoordde haar: „Waarom vertelt u hem dit niet zelf?”
Toen de zwager het inderdaad tegen de broer van Tissa aflegde,
arriveerde de minister op een ochtend voor de kabinetsvergadering. Mevrouw Bandaranaike keek hem bij het binnenkomen dermate verwijtend aan: „It was clear,” zei Tissa, „that I
had to resign. She and I had known each other for years and
years of collaboration. It was wiser to depart myself, than to
have her discharge me and tell everyone, she had to do so because I was inept and lazy.” Ik vond zijn ervaring weer een typisch schetsje van hoe onlangs bevrijde koloniën met de macht
in het land omspringen. Ook illustreerde hetgeen Pak Tissa was
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overkomen de overheersende rol die „gezichtsverlies” in het
Oosten speelt.
Hij is daarna teruggekeerd naar zijn huis in Kegalla. Hij is intussen in zaken gegaan en vertegenwoordigt investeringsmaatschappijen en vormt joint ventures met bijvoorbeeld Zwitserland, een land waar hij ambassadeur is geweest. Hij ontvangt
geen pensioen, noch als ambassadeur, noch als minister van
Buitenlandse Zaken. „That’s why all of our diplomats have to
be crooks.” Hij vervolgde: „I put my children in boarding
school and made sure that the money for their education is safe.
So, I do not have that responsibility.” Zijn ministerschap van
Buitenlandse Zaken beschouwde hij de meest perfecte baan in
zijn leven. „I loved and enjoyed that work completely. I was
not prepared at all for Madame’s shock treatment.” Hij verwachtte niet dat mevrouw Bandaranaike een comeback zou kunnen maken nu zij het premierschap had verloren. Ik vergeleek
haar met Indira Gandhi, maar die vergelijking ging niet op volgens Tissa.
Mijn vriend kon situaties perfect opsommen. Ik vroeg hoe hij
de reis van Anwar Sadat naar Israël interpreteerde. „Three
things,” antwoordde hij zonder blikken of blozen. „Sadat
placed himself in history. He divided the Arabs beyond repair.
He most likely weakened Egypt beyond repair too.”
Hij wilde informatie hebben over mogelijke joint ventures tussen Sri Lanka en Holland. Hij wilde ook een reis naar de VS
maken, „waar ik nog nooit ben geweest,” zei hij en misschien
een lezingentournee geven. Ik gaf hem de namen van mijn eigen twee bureaus, Colston Leigh en Keedick.
Peter kwam naar het Hilton, waar Tissa en ik hadden geluncht.
Ik stelde hem voor. Daarna zijn we eerst naar de Royal Academy of Arts gegaan voor de tentoonstelling van anatomische tekeningen van Leonardo da Vinci afkomstig uit de verzameling
van Elisabeth II uit Windsor Castle. Veel van dit materiaal moet
eerst in Spanje terecht zijn gekomen. Lord Arundel, een adviseur van Charles I, schijnt al voor 1630 een aantal van de tekeningen te hebben bemachtigd. Hij nam ze mee naar Amsterdam, waar hij ze aan Constantijn Huyghens toonde. Men weet
niet precies hoe ze uiteindelijk in Windsor belandden. Ze waren fabelachtig mooi. Peter en ik realiseerden ons hoe weinig
musea we de afgelopen tien jaar waren binnengegaan. Ook dit
bezoek duurde niet lang.
Het was als vanouds een heerlijk middagje met hem. Hij ziet
ernaar uit voor de musical naar Madrid te gaan. Toen we elkaar
voor het Hilton ter afscheid omhelsden, leek het of hij wit
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wegtrok. Ik vroeg me af waarom, al zijn we altijd emotioneel
op deze momenten.
Ik vertelde Peter te hebben gelezen dat premier Morarji Desai
van India bepleitte geen alcohol te nemen maar de ochtendurine op te drinken. „I have a book at home,” antwoordde hij,
„about the significance of urine. All the minerals that should go
into your body are washed away”. Zo’n reactie verbaast me
dan weer to no end.
Sartre besloot tegen Playboy167 omstandig uit de doeken te doen
welke rol vrouwen in zijn leven hebben gespeeld. Hij is 72 en
kan erover meepraten. Vrouwen hebben altijd centraal gestaan
in zijn mind. „I am still thinking about women (…); women
were always the stuff of dreams (…); they have occupied a very
large place in my life from the time I was four or five years old
– perhaps even earlier.” Wel ja. Ik verdenk de man er al jaren
van dat hij een dikke duim heeft, ook na het lezen van Les
Mots, een soort memoires. „What I have always looked for in a
woman is an equal, but an equal who could provide me with
the emotional, the sentimental (…); I couldn’t enjoy it with
boys because they were too coarse.” De man heeft kennelijk de
verkeerde boys ontmoet. Een man is en kan nooit de gelijke
van een vrouw zijn, omdat de fundamentele psychologische
uitgangspunten tegengesteld aan elkaar zijn.
Simone de Beauvoir werd zijn alter ego. „A contract for life?”
vroeg interviewster Catherine Chaine. „Yes.” Bovendien waren ze het er vrijwel van het begin van hun relatie over eens dat
ze beiden ook met anderen in de koffer zouden duiken zonder
elkaar erop aan te zien. „Have you ever hidden anything from
her?” vraagt Chaine.
„Never,” zegt Sartre, die dit kennelijk heilig gelooft. Bij andere mensen kon hij nog wel eens een en ander verzwijgen, „but
never with her.”
„Why this truthfulness at any cost?”
„Because our relationship seemed to me to be of greater value,
in essence, than the relationships that I had with other men and
with other women during the same period.” Wanneer Sartre
dan verderop redekavelt: „I want a woman to have moments
of profoundness that are also mine: for her to be completely
mine and me to be completely hers,” dan denk ik toch: bullshit.
Tenzij hij werkelijk bedoelde dat er „ogenblikken” kunnen
bestaan waarop het „een moment” lijkt of dit het geval is. Dat
is dan die heerlijke misleidende roes, waarbij we denken ie167 Playboy, januari 1978.
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Mijn advocaat Pat Russell168 meldt uit Dallas dat ik 18 en 19 januari aldaar in het kantoor van Carrington, Coleman, Sloman,
Johnson & Blumenthal dien te verschijnen om een getuigenis
af te leggen in mijn zaak tegen Time en het befaamde artikel A
PINK HOUSE OF ORANGE. Ik zond een expresse aan Pat dat ik
aanwezig zou zijn.
Max Rood, de advocaat die mij vroeg: „Is Dewi Sukarno
rijk?” voor hij me inlichtte wat zijn honorarium zou zijn indien
hij haar tegen De Telegraaf zou vertegenwoordigen, is Deken
van de Nederlandse Orde van Advocaten geworden. Dat belooft veel „goeds”.
Gerard Croiset verwachtte nieuwe ontwikkelingen in de zaakDimitri Dimitrov, misschien tegen maart komend jaar.
17 december 1977

Schiphol
Een nieuw avontuur. Het is gemakkelijk om te zeggen „Ik ga
een weekje naar Moskou,” maar om het te doen…
Time meldt dat 40 procent van de zes miljoen werklozen in de
EEG bestaat uit jongeren tot 25 jaar. De Amerikanen noemen
het „the shutout generation”. Je zal erbij horen. In WestDuitsland alleen zijn 251.419 jonge mensen tot 25 jaar zonder
werk, ondanks het Wirtschaftswunder. Dat is het officiële cijfer.
Anderen spreken van 400.000. Universiteiten in de Bondsre168 Hij is de voormalige advocaat van De Mohrenschildt. Zie ook bijlage 21 over het proces.
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mand „te hebben”. Ik moet dit gesprek onmiddellijk naar Peter
zenden, omdat veel hiervan ook op onze relatie betrekking
heeft.
Ik bereikte vanuit het Hilton de journalist Jonathan Power. Ik
had hem voorgesteld, nadat hij een pagina met Henry Kissinger
in de Herald Tribune had gepubliceerd, hetzelfde te doen met
Georgii Arbatov in Moskou. Hij was hierin geïnteresseerd en
zijn hoofdredacteur had publicatie toegezegd. Ik zal dit Arbatov melden en het zou een coupje zijn als het lukte.
Ik had de auto met mijn nummerplaat van New York in de garage onder het passagegebouw van Schiphol gezet. Een motoragent stond me op te wachten. Ik moest mee naar het bureau
IJtunnel. Ze konden me niets maken, want ik ben ingezetene
in New York en woon hier niet. Pure pesterij. De motoragent
die meeliep naar de auto zei: „U loopt op het scherpst van de
snede: een stap naar links, een stap naar rechts…”.
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publiek hebben voor 50.000 jongeren per jaar geen open plaatsen. „More bewildered than belligerent, the young feel isolated and at odds with a society that reared them for a different
world. They find their education irrelevant and the few available jobs dull and badly paid (…). Above all, the young are demoralized by joblessness (…). How long will they wait patiently at the door?”169
Bei uns zijn 240 boze soldaten afgelopen week in de studentenmensa in Nijmegen gaan eten uit protest tegen het erbarmelijke
voer dat het leger aanbiedt. De militairen willen de invoering
van een bonnensysteem, zoals bij de studenten in de mensa’s.
Gallery magazine publiceerde een opzienbarend overzicht door
David Wemple170 hoe Jimmy Carter niets meer en niets minder
is dan „a handpicked candidate of a group of international
kingmakers from the industrialised western nations and Japan.”
Ook de rol van prins Bernhard en zijn Bilderberg-groep komen uitvoerig ter sprake. „The Bilderberg Commission grew
out of the Council of Foreign Relations, and the Council was
the brainchild of the man behind president Woodrow Wilson,
Colonel Edward House, the veritable archetype of the American power broker.”
Ook dr. Joseph Retinger, de nogal obscure Poolse vriend van
de prins, wordt opgevoerd als de Europese tegenhanger van kolonel House. Retinger was een fervent anticommunist in de
klasse van Zbigniew Brzezinski, nu Carters minister van Buitenlandse Zaken. Prins Bernhard en Retinger vlogen samen
naar Washington voor een gesprek met CIA-directeur generaal
Walter Bedell Smith. Zij stelden voor dat er een conferentie van
de Atlantische gemeenschap zou worden ingesteld als lobbyclub. In mei 1954 werd de eerste bijeenkomst georganiseerd in
het Bilderberg hotel bij Arnhem en de later als Bilderberg conferenties bekend geworden bijeenkomsten waren geboren. De
grootste banken en multinationals in de wereld traden toe, en
de vergaderingen werden jaar in jaar uit door een Who is Who
van de wereldtop bijgewoond. In 1970 werd besloten de Japanse elite erbij te betrekken. In 1972 kwam via Bilderberg de zogenaamde Trilaterale Commissie tot stand, waar niemand in dit
land ooit van heeft gehoord. Carter was reeds lang voordat hij
presidentskandidaat werd, uitgenodigd met David Rockefeller
in Londen te dineren, toen hij in Europa was om het pindabedrijf van zijn familie bekendheid te geven. Wat Wemple in zijn
reportage aannemelijk maakt, is hoe Jimmy Carter via deze
169 Newsweek, 14 november 1977.
170 Gallery, december 1977.
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171 De Nieuwe Linie, 9 november 1977.
172 Newsweek, 19 december 1977.
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groep van power brokers op het Witte Huis terechtkwam, en hoe
in werkelijkheid de Trilaterale Commissie de touwtjes in de
wereld in handen heeft.171
Na een overstap in Wenen op OS 601 zijn er maar vijf passagiers voor Moskou. Non-stop, tweeënhalf uur. Twee jaar na
het Akkoord van Helsinki zijn de Europese grenzen nog alles
behalve „open”. Ons toestel is versierd met kersttakken en
rode ballen.
Ik ben dankbaar dat ik veel voor Peter heb kunnen doen, ook
in materiële zin, want hij heeft heel veel voor mij gedaan.
FBI directeur J. Edgar Hoover is een absolute basterd. Hij probeerde al drie dagen na de moord in Dallas een onderzoek naar
de moordenaars te blokkeren. Hij had voor de veiligheid van
JFK moeten zorgen. Hij schijnt zijn uiterste best te hebben gedaan de verantwoordelijkheid op de Secret Service af te schuiven. Intussen moet een FBI-agent in Dallas, James Hosty, hebben verklaard (over Lee Harvey Oswald): „We knew he was
capable of assassinating the president, but we did not dream he
would do it.” Ik blijf er van overtuigd dat George de Mohrenschildt de mogelijke moord van JFK met Oswald heeft besproken. Voelde hij zich om die reden „verantwoordelijk” zoals hij
me zei? Tezelfdertijd verzekerden George en Jeanne de Mohrenschildt mij dat zij er van overtuigd waren dat Oswald het
niet had gedaan. Dat zei Marguerite Oswald ook, die haar zoon
nog in de gevangenis had gesproken. Wie heeft het dan gedaan? Zullen we het ooit weten?172
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Hotel Nacional
Volodja Molchanov was de eerste bekende die ik op de luchthaven zag. We omhelsden elkaar. Hij kwam me met zijn eigen
auto halen.
Het laatste nieuwtje was dat Bob Groen een reis van achtentwintig dagen door de USSR had gemaakt met mijn voormalige
tolk Genia Makarova. Zelf was Volodja een maand met Henk
Hoekstra van de CPN op pad geweest. De betrekkingen met de
CPN waren verbeterd, ook al waren ze nog steeds pro-China en
-Mao. „De kinderen die Pieter Menten vermoordde, hadden
geen suikerziekte zoals is verteld.” Hij is er diep van overtuigd
dat Menten schuldig is.
„Je zult het in Kiev moeilijk krijgen,” waarschuwde hij, „want
de leiding van het Instituut voor Gerontologie is in handen van
erge oude heren. Meld je vooral eerst bij de directeur professor
D.F. Chebotarev.” Koen Corver had hem gezegd dat ik van
harte welkom was maar ik ben niet in die man geïnteresseerd.
Hij zal hier niet voor niets zitten. Casper Reinink, de nieuwe
ambassadeur, had nog niemand van de Russen uitgenodigd die
zich met Nederlandse zaken bezighielden. Volodja zei Dirk
Keijer te kennen: „Hij spreekt vloeiend Russisch,” maar hij
hield zich verder over hem op de vlakte. Vriend en pianist Volodja Feltsman was veertien dagen in Japan geweest en had tien
succesvolle concerten gegeven. Feltsman probeert op discrete
wijze weg te komen. Hij wil in Wassenaar gaan wonen. Volodja had nog nooit van Karl Heinz Stockhausen gehoord. Hij onderstreepte eigenlijk al die maanden absoluut niets interessants
gedaan of beleefd te hebben. Toevallig las ik wat Gide schreef
op 15 januari 1945, hoe na „l’énorme et sanglant effort de la
révolution”, de Sovjets de eerste stappen zouden zetten „sur la
liberté de pensée compromise, et le mensonge sur la réalité”.
Als je naar Volodja luistert spreekt hij als vanuit een gigantische
gevangenis.
„Je sais vivre”, aldus Gide. Zou het waar zijn? Weet iemand
hoe je eigenlijk moet leven? Doe ik het juist?
Meldde me bij mijn vriendin Olga Chechotkina. Als ik terug
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173 Bij het schrijven van deze regels op 20 juli 1993 belde ik Peter in Johannesburg op.
„You made my day” zei hij.
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ben uit Kiev moet ik bellen: „I stop my work to see you and
talk with you.” Zij seinde Surjono in, die zojuist ook belde.
Generaal Suhario is terug in Indonesië en werd prompt op bevel van admiraal Sudomo gearresteerd en in afzondering geplaatst. Moedig om toch terug te gaan. Suhario is op en top een
Indonesische patriot en de laatste die een arrestatie verdient,
want hij is net zoveel communist als mijn kleine teen. Hij sterft
kennelijk liever in zijn vaderland met trassi dan hier in ballingschap zonder.
„S’il me fallait mourir dans une heure, serait-je prêt,” vroeg
Gide zich af in 1946. Ben je er ooit voor gereed? Wanneer ik
zou sterven zou ik Peter smeken om vooral niet verdrietig te
zijn. En niet te rekenen op fabeltjes van elkaar terug zien in de
hemel. Alleen mensen begraven hun doden samen in afwachting van de eeuwige hereniging. Ik zou hem met evenveel
kracht smeken mij nooit en te nimmer te vergeten als zijn
kloek of speciale vriend. Op die manier drijf ik mezelf tot tranen, als ik zo door ga. Hoe zou zijn moeder haar einde verwerken als ze denkt aan Peter en de andere tien kinderen? Maar zij
is rooms-katholiek en heeft religieuze ezelsbruggetjes in haar
repertoire als „redding”. En dan zal eens ook Peter zelf aan het
einde van zijn leven komen. Wie zal dan zijn liefste zijn? Die
zijn hand vasthoudt en „zijn hart” omhelst? Probeerde Peter in
Londen te bellen, gisteravond, maar er was niemand thuis.173
Ik nam contact op met het huis van Ahram Khatchaturian. Hij
had in Parijs een prostaatoperatie gehad, had er twintig dagen
in een ziekenhuis gelegen en is nu weer hier. Zal hem proberen te bezoeken.
Surjono kwam voor het ontbijt. Hij vertelde dat generaal Suhario Adam Malik had benaderd, toen hij in Moskou was.
Deze had hem geadviseerd met de militaire attaché te spreken,
want we weten tenslotte wie de dienst uitmaken in Indonesië.
Van sovjetzijde had men hem gewaarschuwd dit niet te doen,
want dan liep hij de kans de status van politieke vluchteling,
gebaseerd op de Geneefse Conventie, kwijt te raken. Toen hij
toch met Malik was gaan praten gaven de sovjets hem vier weken de tijd om het land te verlaten. Hij nam een toestel van
Aeroflot naar Jakarta en werd prompt gearresteerd.
Surjono beklaagde zich erover niets te lezen te hebben. „Jouw
boek Den Vaderland Getrouwe las ik al vijfmaal. Ik ken het langzamerhand uit mijn hoofd.” Volodja Molchanov zei ook iets
dergelijks. Ik heb Sneeuw van Jan Cremer voor hem meegeno-
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men. Hij is er direct aan begonnen, omdat er „een honger” bestaat naar alles van buitenaf in deze communistische citadel.
Wat zou ik zelf zonder lectuur op deze reizen moeten beginnen?
Ik lees Freud over de jeugd van Leonardo da Vinci in de Franse vertaling van Marie Bonaparte.174 „Un grand amour ne peut
jaillir que d’une grande connaissance de l’objet d’aimé, et si tu
connais peu celui-ci, tu ne pourras l’aimer que peu ou point.”
Dat schreef Leonardo al honderden jaren geleden. Het geldt
nog steeds. Freud noemt het „een psychologische waarheid”.
Dat is dat eeuwige niemandsland tussen alle mensen dat niet te
overbruggen is; nooit. De Vita Solitaria noemde Petrarca zijn
overpeinzingen inzake „het eenzame leven”. Ik dank de hemel
dat Herbert Werner Rüssel mij deze situatie vrijwel aan het begin van „la vie est un pèlerinage” kristalhelder heeft uitgelegd.175 Hoe langer ik leefde, hoe meer ik begreep hoe gelijk hij
had.
Leonardo werd opgevoed door zijn vader. Volgens Freud
kwam hierdoor de ontwikkeling van de jongeman in ideaal
vaarwater terecht, namelijk „la libido se soustrait au refoulement, elle se sublime dès l’origine en curiosité intellectuelle et
vient renforcer l’instinct d’investigation déjà par lui-même
puissant (…) l’instinct peut librement se consacrer au service
actif des intérêts intellectuels”. Freud vermoedt dat Leonardo
niet alleen nooit een vrouw in zijn vingers heeft gehad, maar
dat bij hem het accent bij homoseksuele relaties op het platonische element heeft gelegen door de sublimatie „de sa libido en
instinct d’investigation”. Dit gold voor zijn belangrijkste diepe
vriendschappen misschien, maar hoe bevredigde hij zijn permanent terugkerende seksuele behoeften?
Moscow News 176 presenteert een gesprek met professor Chebotarev in Kiev. Hij wijst allereerst op het belang van voeding bij
het ouder worden. Lichamelijke beweging is van het allergrootste belang. Hij waarschuwt vooral tegen suiker en vetten
bij ouder wordende personen. In Kiev bestuderen ze bijvoorbeeld drie sectoren van „life expectancy” 1) De ziektes, die het
ouder worden het meeste beïnvloeden, waaronder „hypertension”. 2) Omgevingsproblemen en voeding. 3) Verbetering
van de farmacologische begeleiding van oudere mensen. Het
174 Sigmund Freud, Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci, uitgave Idées /Gallimard, 1927.
175 H.W. Rüssel, De ware eenzaamheid, Uitgeverij Pantheon, Amsterdam/Antwerpen,
1946.
176 Moscow News, 17 december 1977.
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Kiev, hotel Lybid
Bij aankomst onmiddellijk geprobeerd mijn vriend Nikolai op
te bellen, en verdomd, hij was er. Kon ik Alexander in Leningrad ook maar zo gemakkelijk terugvinden. Nikolai zei me te
hebben geschreven. Ik ontving niets.
Leonardo heeft eens een voet van een man bij een vrouw getekend. Analisten hechten hier betekenis aan. Freud noemt het
„fétichisme du pied” wat een onderwerp is dat me sinds Nijenrode heeft beziggehouden, toen ik bijvoorbeeld een paar oude
schoenen van Henk Hofland meenam naar De Horst en in mijn
kamer neerzette. Ik kijk trouwens nog altijd, wanneer guys mijn
aandacht trekken, hoe zij hun voeten neerzetten. Wat is dat
toch? Bij Peter heb ik dat helemaal niet en ook nooit gehad. Dat
wil zeggen: een blik op zijn laarzen, met een sok eruit hangend
in mijn werkkamer op Amerbos, vertedert me altijd.
19 december 1977

Werd opgehaald door een blonde knul van Novosti Press
Agency (APN) Vladimir Dergun. Op weg naar het Instituut
voor Gerontologie vertelde hij dat Bob Groen inderdaad ook
in Kiev was geweest en onder meer een ontmoeting had met
het hoofd van de overheidsplanning. „He seemed to understand nothing, and the chief told him in a delicate way, that he
should have prepared himself for the talk.”
Sprak een uur met professor Chebotarev in het bijzijn van een
nerveuze professor Mints. Hij toonde me een soort klein museum, waar nogal kinderlijk de geschenken die hij op buitenlandse reizen had ontvangen, waren tentoongesteld. „We are
not as modern or expensive as the Americans,” merkte hij apologetisch op. Wat me ook bij de rondgang door het instituut
opviel, was hoe klein, volgepropt en rommelig alles was. De
nieuwste machines kwamen uit Japan. Chebotarev stormde als
een soort tsaar door de afdelingen. Iedereen ging ogenblikkelijk staan. Op de gangen ging men eigenlijk voor hem in de
houding staan. Ik vond dat de directeur maar weinig vriendelijke woorden of blikken voor zijn mensen over had. Vreemde
vertoning eigenlijk.
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zal me benieuwen hoe we die film zullen kunnen maken. Volodja waarschuwde dat „de oude heren” vooral bevreesd waren voor de bedoelingen van de Amerikaanse televisie. Professor Mints was al in Moskou geweest om te vertellen dat men
best met mij wil spreken, maar de Amerikanen zijn een andere
zaak.
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Ik onderstreepte herhaaldelijk dat we hoopten dat hij zich persoonlijk voor de te maken film zou inzetten. Ik garandeerde
hem dat hij het laatste woord zou hebben bij de ABC-productie.
Ik zei ook met zijn vrienden in de US te willen samenwerken.
Hij noemde Nathan Shock en Ethel Shanas. We zouden ons
op drie aspecten van hun werk moeten concentreren: 1) The
biology of human aging, 2) social and clinical gerontology en 3) phenomena of old age. Daarnaast zouden we ook de stokoude mensen
in Georgia, die in de hele wereld legendarisch zijn, gaan filmen.
Nikolai wachtte me in het hotel op. Toen ik hem zag staan wist
ik weer hoe hij eruit zag.
Hij zag er „duur” maar gezond uit. Hij had een Brooks
Brother blazer aan, een mink
hat uit Roemenië, een kroontjesspeldje op uit Australië,
kortom, zijn op straat gevonden, Westerse vriendinnen
hadden hem weer van van alles en nog wat voorzien. Hij
is nu bezig om een diploma
voor vrachtwagenchauffeur
te halen. De cursus duurt vier
maanden, kost veertig roebel
en wordt door de staat betaald.
Hij had voor een joyride met twee vrienden in een gejatte auto
van een Bulgaarse diplomaat vijf maanden in de gevangenis in
Kiev gezeten. Twintig tot dertig man op een kamer. Hij zei dat
er geen homoseksualiteit voorkwam. Hij was gedurende een
maand onderweg geweest naar de Oeral omdat hij onderweg
in drie verschillende gevangenissen had gezeten. Hij verdiende
daar 200 roebel, maar las ook veel, wel 200 pagina’s per dag,
zei hij. „But it was difficult to get interesting books.” Tenslotte
ontmoette hij in een stadje in de omgeving een chemiestudente en trouwde met haar. Toen hij wegens goed gedrag vervroegd vrijkwam en naar Kiev terugging, reisde zijn vrouw
hem na, maar dit had problemen veroorzaakt. „I cannot change my nature. I need other women.”
„When did you fuck last,” vroeg ik.
„Five days ago with a Kiev girl.” Hij heeft opgegeven om naar
het buitenland weg te komen, maar onderhoudt wel contacten
met voormalige „nummers”, zoals drie Amerikaanse grieten en
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20 december 1977

Opnieuw een bezoek aan het Instituut voor Gerontologie.
Professor Chebotarev rommelde heel aandoenlijk in kastjes en
laden om materiaal te voorschijn te toveren, waarmee we ons
op de film zouden kunnen voorbereiden.
Professor Chebotarev stelde voor dat we in sovjetdorpen de
houding van jonge mensen ten opzichte van ouderen zouden
filmen. „Americans should see how we develop relations between the old and the young. Dr. Mints will indicate to you
where best to go and film. We spend a lot of time on Social
Gerontology. We endeavor to make the young conscious of an
enriched late age, without unnecessary diseases and demonstrate, how older people can fully continue to take part in society. We also study the lifestyles and behavior of the elderly. We
177 In 1993, na zes jaar Zuid-Afrika, zou ik een genuanceerder antwoord hebben gegeven.
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een Frans meisje. Hij wist alles nog van onze eerdere ontmoetingen, ook in Leningrad. Hij had me een roebel gegeven als
talisman en vroeg me of ik die nog had. Ik kon hem niet naar
waarheid antwoorden, wat me shockeerde.
We gingen naar het restaurant en hebben drie uur zitten tafelen. Hij bestelde champagne. Hij zei eens met een Amerikaans meisje tien flessen champagne op een dag te hebben gedronken. Hij liep naar het orkest, gaf geld en vroeg hen March
Goodbye Slovanka te spelen. „My present to you,” zei hij. Toen
het gevraagde stuk begon, merkte ik dat iedereen in het restaurant begon te lachen. Hij was dezelfde aantrekkelijke hengst
zoals ik me hem herinnerde en de gloed in zijn ogen had de
Oeral overleefd. „If I were a woman,” zei ik tegen hem, „I
would like to be raped by you.”
Hij kleedt zich op zijn paasbest en geeft zich uit voor een ZuidAfrikaanse diplomaat. „In jeans, they would refuse me too often to enter restaurants or clubs.” Hij vroeg wat ik van Pinochet vond. „A small Hitler.” En Ian Smith in Rhodesia? „The
same,” zei ik.177 Daar eindigde dit onderwerp. Nikolai Kosterenko’s mind is door de vele contacten met buitenlanders te geavanceerd voor Kiev, waar hij leeft en werkt. Hij past niet meer
in zijn omgeving. Ik heb gezegd dat ik het misschien voor elkaar kan boksen in Moskou dat hij en Alexander uit Leningrad
me in Amsterdam mogen bezoeken.
Hij is naar huis. Ik kijk naar de mist en grauwheid boven de
stad Kiev en denk aan Nikolai’s sprankelende ogen. Zal „het
systeem” die levendige blik ook eens doven?

■

MEM23revisie

04-07-2008

12:03

Pagina 228

1977 – 1978

■

MEM23revisie

undertake in our laboratories what we call social hygienic research. It’s actually perhaps our most prominent work. We
should have this aspect of the Institute in your film.”
Hij vervolgde: „Another study we carry out here is the biology
of aging. We study aging at all levels of organisms, on molecular and cellular levels, the tissues, and the entire systems. These
levels are connected by regulatory systems. We study physical
and chemical properties of blood: muscles of the heart, kidneys, the brain and possible oxygen insufficiency. In other
words, we examine all the signs connected with pathological
aging. The human being is, after all, a social animal. It cannot
live without stress, because otherwise it would be merely a machine.”178
Ook de hoofden van de voornaamste afdelingen werden binnengeroepen. Ik moet zeggen: het is duidelijk dat we een
schitterende film kunnen maken. Er is een model in voorbereiding om oude mensen te begeleiden bij het verwerken van
eenzaamheid. „Loneliness is the foremost problem old people
have to cope with,” zei professor Chebotarev. „Daarom moet
de samenleving nu datgene doen, wat misschien in vroeger jaren in gezinsverband werd gedaan, toen familieleden oude
178 Veel materiaal mij die dag gegeven, bevindt zich in mijn dagboek.
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mensen als vanzelfsprekend opvingen.” Ik heb materiaal voor
drie uur film. Professor Mints had al een titel bedacht: LONG
179
LIFE: ARE YOU A CANDIDATE?
Eigenlijk was ik met mijn werk gereed en had ik in de late
middag terug kunnen vliegen naar Moskou. Help het je geloven. „No,” aldus de Intourist-juffrouw, „u zou dan geen hotel
in Moskou hebben want de procedure is dat we uiterlijk 24 uur
van tevoren een kamer voor u moeten reserveren.” Archaïsche
toestanden bij de andere super power in 1977. Zelfs als toerist
voel je je op die manier deels opgesloten in een gevangenis,
want werkelijke vrijheid van beweging heb je niet. Je bent in
Kiev sowieso geïsoleerd: drie dagen zonder enig nieuws van de
buitenwereld. Je weet niets. Zelfs moet je de gerant eraan te pas
laten komen, wil je niet langer dan een kwartier op je koffie
wachten en dan natuurlijk zonder melk. Dat heb ik zelf bij me:
poedermelk.
Woonde een gedeelte van Un Ballo in Maschera van Verdi bij.
Nikolai haalde me na afloop op. We gingen opnieuw samen
eten. Het is duidelijk dat nu hij in een gevangenis heeft gezeten, dit zijn positie in de samenleving moeilijk maakt. Ik adviseerde hem zich eerst te ontdoen van de huwelijksstatus en de
vrouw uit de Oeral haar vrijheid terug te geven, zich vervolgens vier jaren koest te houden en wie weet zou hij dan op een
of andere manier het land kunnen ontvluchten. Hij vertelde
dat een vriend met een Française wilde trouwen, maar dat de
KGB ontdekte dat hij de dienstplicht had ontdoken. In plaats
van te vertrekken ging de man tweeënhalf jaar de bak in. Wat
moet een jongen als Nikolai beginnen? Hij is de kudde mijlen
vooruit. Hij weet exact hoe San Francisco in elkaar zit, want
een vriendin stuurde hem een plattegrond. Zijn energie en fantasie draaien voortdurend op volle toeren. Hij barst uit zijn
voegen vergeleken bij de grauwe massa, welke slaafs doet wat
van haar wordt verwacht. Ik was langs een schoenenwinkel gekomen met misschien vijf paar schoenen in de etalage en zei tegen Nikolai dat zoiets voor iemand uit Holland niet was voor
te stellen. „Dat is het gevolg van onze defensie-industrie,” zei
hij. „We hebben nu eenmaal veel vijanden. We moeten bovendien betalen voor andere socialistische landen….”
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Een propvol vliegtuig; hoogst oncomfortabel. De mensen lijken ongelimiteerd rotzooi mee aan boord te mogen slepen.
Gehuld in zware bontjassen perst men zich in de toch al nauwe
zitplaatsen.
Het jaar 1947 beslaat in Gide’s dagboek tien pagina’s. Hoe kan
dat? Dat is geen dagboek meer.
„Que la vie de ‘l’âme’ se prolonge par delà la dissolution de la
chair, il y a là, pour moi, l’inadmissible, de l’impensable, et
contre quoi proteste ma raison.”
In 1948 constateert Gide dat een dagboek bijhouden zelfs une
habitude perdue zou zijn. Waarom? Is het zijn leeftijd? Hij is dan
79 jaar. Ik zal mijn uiterste best doen tot de allerlaatste dag een
echt dagboek bij te houden. En als ik om een of andere reden
niet meer kan schrijven, zet ik mijn gedachten en wat ik wil
zeggen op de band voort. Peter blijft mijn enige hoop gedurende dit leven.
In 1948 constateerde Gide: „Les Juifs, aussi, d’opprimés se sont
faits oppresseurs (…). Comme le montrent quelques incidents
retentissants: l’excommunication de Spinoza.” Op 2 juli 1656
sprak de Portugese Synagoge in Amsterdam over „Dieu puisse
ne lui pardonner jamais….” Who the fuck do they think they
are? Who is „dieu”? De Portugese Synagoge namens Hem? Ze
zijn nog erger dan de communisten.
Twee jongens zitten te schaken in het vliegtuig.
„Un extraordinaire, un insatiable besoin d’aimer et d’être aimé,
je crois que c’est cela qui a dominé ma vie qui m’a poussé à
écrire.” – Gide, 3 september 1948.
Om diep en lang over na te denken.
Walter Laqueur interviewde Henry Kissinger.180 Alhoewel ik
deze figuur als een oorlogsmisdadiger beschouw, zegt hij interessante en zinnige dingen. Wat Henry vooral benadrukt – en
terecht – is de overvalstrategie van de sovjets in 1945 om zoveel mogelijk terrein in Oost-Europa te bezetten, wat nooit
eerder was gebeurd. „As the Russian armies entered central
Europe,” zei hij, „they became the dominant factor in European politics. The more territory they acquired, the greater
their ability to determine the shape of the settlement. As the
end of World War II approached, virtually no attention was
paid to this issue, and the postwar world has, of course, been
profoundly affected by the decisions about the location of lines
of demarcation and the exercise of political control in areas oc180 The London Times, 19 december 1977.
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cupied by military forces. It has taken us 30 years to establish
some equilibrium on the continent of Europe, and even then it
has required the permanent presence of American forces to
maintain the equilibrium.”
Kissinger wijst er vervolgens op dat een politiek puur gebaseerd
op de „balance of power” moeilijk te hanteren is en wel om de
volgende redenen: „1) It requires, first of all, a constantly correct assessment of the elements of power. 2) It demands total
ruthlessness and means that statesmen must be able to ignore
friendship, loyalty and anything other than the national interest. 3) It requires a domestic structure that will tolerate if not
support this strategy. 4) It requires the absence of both permanent friends, and permanent enemies, because as soon as a permanent enemy exists, freedom of manoeuvre is reduced.”
Mijn dagboek komt zeker niet voort uit een onverzadigbare
noodzaak om van te houden of van te worden gehouden à la
Gide. Love is not the answer to loneliness. Aantekeningen
maakte ik om exact te weten, hoe of wat, ter versterking van
het geheugen. Ik ben aan het einde van het dagboek van Gide.
Zou gewoon met hem verder willen praten, altijd. Juist in de
oorlog droogden zijn dagboekaantekeningen op, toen ik juist
op volle toeren begon te draaien.
Het sneeuwt.
Volodja Molchanov haalde me hier in Moskou af. We lunchten samen. Het artikel dat hij over de George de Mohrenschildt-affaire (en mij) in Komsomolskaya Pravda schreef, veroorzaakte blijkbaar enorm veel commentaar. Zelfs zijn vader
had hem erover gebeld.181 „Ik zat koffie met Consuelo te drinken,” zei Volodja, „en hij belde om me te waarschuwen. Ik
liep naar een stalletje, want ik heb geen abonnement.” Zijn honorarium was 50 roebel geweest.
Bij APN het ABC-televisieproject in Kiev besproken en met een
verzuurde fantasieloze kloot, Aleksei Lipovezky, die voor APN
de afspraken voor me zou moeten maken, en Volodja als tolk
gekeken naar de mogelijkheid van een tweede boek over de
USSR met de baas voor West-Europa, Nedbajev. Mij werd
vooral geadviseerd „wat bureaucratischer te gaan denken” en
mijn verwachtingspatroon aan sovjettoestanden aan te passen.
Het zou bijvoorbeeld niet mogelijk zijn tegelijkertijd naar de
Sovjet-Unie te komen voor ABC-televisie en het schrijven van
een boek. Ik was diplomatiek over alles, maar begreep wat an
asshole Lipovezky was, een typische apparatsjik, liever lui dan
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moe. Nedbajev puilt ook niet uit van brains. Hij houdt levendige discussies met al even weinig verbeelding en maar een beperkt inzicht van hoe zoiets aan te pakken. Volodja Molchanov
is in dergelijk gezelschap verre superieur.
Ben vanavond naar Le Nozze de Figaro in het Bolshoi theater
gegaan. Volodja trok er zijn neus voor op. Waarom? Mozart is
niet de eerste de beste. Het nadeel is wel dat wanneer je gratis
tickets op de fabrieken rond Moskou uitdeelt, je het risico
loopt dat er een aantal mensen door de ouverture heen praten,
niet wetende dat de show al is begonnen. Ik moest tegen twee
afschuwelijk opgedirkte vette trutten achter me wel zeggen:
shut up! Er zit een ventje voor me van twintig, jeans, donker leren jasje, zalige nek, zijn bewegingen zijn sexy, lekker, zou zo
kunnen. Maar de eerste krakende papiertjes van meegenomen
zuurtjes verstoren alweer de concentratie en het genoegen uit
te zijn. Iedere keer als ik het weer probeer, kom ik tot de conclusie om niet meer naar theaters en concertzalen te gaan vanwege, wat Gide noemde „la foule hideuse”. Het is zo waar. Ik
blijf van mening dat bij alles wat ik ooit heb gelezen, ik me het
dichtst bij Gide heb gevoeld. Zou eigenlijk Jef Lasts boek over
hem ook eens moeten lezen, maar wanneer?
Veel mensen stinken hier, wat je merkt tijdens de buffetten in
de pauzes. Er worden dan ongelooflijke hoeveelheden sandwiches verorberd. De mensen, toch al volgevreten, buffelen tussen Mozart door, onverdroten verder. De figuren van Russische dames benaderen dan ook meestal die van een kaaiwerker.
Volodja was met zijn moeder naar het graf van zijn grootmoeder geweest, die vorig jaar was overleden. Het was zeer moeilijk geweest in Moskou een graf voor haar te vinden. Ze hadden er negen maanden over gedaan. Zijn poedel was gisteren
met barensweeën begonnen, exact een jaar na de dood van
grootmama. „Vreemd, vind je niet?” vroeg hij. Hij had zelfs
een traan in het oog van de hond gezien bij het „drukken” van
de pups.
Volodja raadde aan deel II van mijn Club van Rome-interviews
in de Amerikaanse editie niet aan de heer Nedbajev te geven,
maar aan Lev Tolkunov, de voorzitter van APN. „Je weet dat
zijn zoon bij Pravda werkt. De vader zal het boek meteen aan
zijn zoon geven, die Engels kent en dan ligt je boek tenminste
bij Pravda. Zo werkt het hier inderdaad.
Nedbajev ontplofte bijna toen ik me beklaagde dat het maar
niet lukte de minister van Buitenlandse Handel, Patolichev, via
hem te pakken te krijgen, „of moet ik mijn vrienden vragen dit
te regelen?” Nedbajev begreep ook wel dat dit Gvishiani en
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Arbatov waren. Voor mijn project van een boek wilde ik tien
topfunctionarissen interviewen. Wat televisie betreft, vroeg hij
om ABC met APN in contact te brengen om ieder jaar drie nietpolitieke onderwerpen te filmen. Bijvoorbeeld: wat er in de
USSR leefde met betrekking tot milieuproblemen. Nedbajev
wilde gewoon een kans hebben te scoren bij zijn directie. Ik
begrijp overigens heel goed dat Volodja bij het vertalen van
dergelijke gesprekken de gebruikelijke beautifications aanbrengt
voor wat hij in het belang van de goede zaak beschouwt. Wat
niet wil zeggen dat hij niet naar twee kanten werkt, want hij
beschermt ook mij als ik naar sovjetmaatstaven te direct ben.
Ze misbruiken het woord „concreet” hier even dikwijls als in
de USA het woord „briljant”. Ik opperde dat we wellicht beter
de Amerikaanse redactie van APN konden omzeilen tijdens het
werk met ABC. Dat ging absoluut niet, wat ik overigens met dr.
Gvishiani wil double-checken.
Verdiep me in Claude Debussy,182 de man wiens muziek ik al
jaren bewonder en soms zelf speel, en van wie ik eigenlijk niets
weet. Wat zou mam van dit boek hebben genoten. Ik zou het
haar meteen hebben gebracht. Zij zette me op zijn spoor. Vijftig jaar na zijn dood bestudeert men eigenlijk pas serieus zijn
leven.183 In het voorwoord wordt weer meteen de klassieke
vraag gesteld, hoe hij als „refined sensualist, the lover of cats,
luxurious wall hangings, Japanese prints, and women with
green eyes could be so flippant, so casual and boorish when
faced with the task of expressing his artistic ideas in words?”
Zijn uiterste verfijndheid en de meest brutale grofheid geen
hoedanigheden, die met het allergrootste gemak coëxisteren
binnen het dak van een brein?
Debussy berichtte op 24 november 1913 aan André Gide, dat
hij reeds artikelen schreef voor het maandelijks verschijnende
bulletin van de Société Internationale de Musique en het daarbij wilde laten uit tijdsgebrek. De twee Fransen uit het verleden die ik het meest bewonder, liepen elkaar kennelijk mis.
Debussy had eerder geweigerd om elders over Chopin te
schrijven. „I really don’t see what place my writing would have
in a review whose conception of music seems to contradict my
own.” Zou hij elders zijn mening hebben gegeven over mijn
meest geliefde Pool? Vreemd genoeg komt de naam Chopin
maar viermaal in dit boek van 325 pagina’s voor. „Certainly
Chopin’s nervous disposition (als zinspeling op homoseksualiteit?) let him down when it came to the endurance required in
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composing a sonata,” aldus Debussy in de enige passage over
Chopin.184 „But he did make some finely wrought ‘sketches’,
and it is at least agreed that he invented his own way of handling the form, not to mention the marvelous music he achieved in doing so. He was a man with abundant imagination, and
he would flit from one idea to another without demanding a
one hundred percent commission on the transaction – which
is what some of our more celebrated masters do.”185
Wat ook weer zo typerend is voor een kunstenaar van zijn kaliber is dat hij na 1899 blijkbaar de ernstigste financiële problemen heeft gekend. Hij heeft veel geld moeten lenen. In 1902
schijnt hij zelfs te zijn vervolgd wegens wanbetaling. Hoe boeiend om nu eindelijk eens over mijn geliefde Debussy te lezen,
van wiens muziek ik al jaren geniet.
22 december 1977

Moskou
Debussy wordt nu zoveel vollediger voor mij. Ik krijg hetzelfde gevoel wanneer ik over Chopins leven lees. Ik realiseer me
gedroomd te hebben dat ik aan Chopin werd voorgesteld, een
nogal kleine man met lang haar. Hij viel me qua uitstraling erg
tegen trouwens. Ik heb eveneens gedroomd dat ik met George
en Jeanne de Mohrenschildt weer samen was. Ik adviseerde
hen opnieuw hun eigen boek te schrijven. Waarom deden ze
dit eigenlijk niet? George wilde het doen met Strengholt. Gesteld dat Gerard Croiset zich vergiste en hij de houding van De
Mohrenschildt, van zich schuldig voelen, of misschien zelfs inderdaad slechts publiciteit en geld zoekende, heeft verward met
werkelijke schuld aan de moord in Dallas? Zelf zei hij wel eens
over zijn medeplichtigheid: „Of course, it’s all baloney.” Wat
als hij toch niet schuldig was, maar meer medeplichtig? We
zullen het nooit weten. Ik mag ook nooit vergeten dat tijdens
mijn allereerste bezoek aan George en Jeanne in 1967 in Dallas
er een man boven meeluisterde van wie ze me zeiden dat het
een collega-professor was, die er logeerde. Wie was die man?
Zeven Nederlandse heren in het hotel aan het ontbijt, op „oorlogspad” in de USSR. Het waren me de typetjes wel. En de conversatie! Ik verdiepte me maar in Debussy, wat me voortdurend aan mam doet denken.
Zou dr. Jermen Gvishiani ontmoeten, maar met veel excuses
werd meegedeeld dat hij was weggeroepen. „Een boek schrij184 Idem.
185 Dat is eigenlijk het enige dat Debussy volgens deze studie over Chopin te melden
zou hebben gehad.
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ven is een serieuze zaak,” zei ik tegen de secretaresse die mij de
jobstijding kwam brengen. „But I think, he does want to write
the book with you,” zei ze. Of ik om 12.30 uur terug kon komen. „Dat is moeilijk want ik heb een lunch om 13.00 uur met
Gerogii Arbatov,” antwoordde ik. Ze ging weer naar boven
om uit te zoeken of ik om 12.15 uur kon komen. Terwijl ik zat
te wachten, zag ik dr. Gvishiani het gebouw verlaten. Ik ben er
zeker van dat hij wist dat ik er zat, als hij me al niet zelf heeft
gezien. Dat gaat allemaal een beetje ver. Daarop kwam assistent
Alexander Serdiouk beneden en kondigde aan dat dr. Gvishiani me om 14.00 uur verwachtte.
Intussen ging de lunch met Arbatov ook niet door. In plaats
daarvan zou zijn tweede man Edward Ivanian me mee uitnemen. Dat werd een zeer interessant gesprek. Hij had 500.000
exemplaren van zijn boek over het Amerikaanse presidentschap verkocht en nu werkt hij aan een boek over Nixon en
Ford. De man weet weinig of niets over die heren, behalve wat
hij in de bibliotheken misschien bij elkaar schraapt, en vooruit
met de geit, weer een half miljoen exemplaren. Hij raadpleegde twee boeken over Ford, maar kende diens boek over Lee
Harvey Oswald niet. Daar ga je al. Dat boek alleen al toont aan
hoe Ford een exponent van de inlichtingendiensten is en is geweest. Hij wachtte nog op het boek van Mazlish, waarop ik
hem had geattendeerd, maar van de studie van psychiater Abrahamsen wist hij niets. Intussen noemt hij zichzelf, „the foremost expert on the presidency in de USSR.” Hij is Georgiër en
heeft samen met Gvishiani gestudeerd. Dat Carter met bijbels
langs de deuren had geleurd in de VS was hem onbekend. Wat
wist hij wel?
Na me rot gehaast te hebben was ik om 14.15 uur voor de derde keer vandaag bij het kantoor van dr. Jermen Gvishiani,
„mijn vriend”. Opnieuw kwam een assistent beneden om te
melden dat hij afwezig was. „Misschien kan ik u helpen?”
vroeg hij vriendelijk. Ik werd woedend. „I do not intend to be
made a fool of, not by Mr Gvishiani, not even by Mr Brezhnev. He promised me in Geneva he would see me now in
Moscow. I will wait here until he sees me.” Hij vond het erg
spijtig, er was niets aan te doen, ik diende op te hoepelen.
„Now you are only talking emotional and not rational. What
do you want me to do?” Hij bracht drie redevoeringen van
Gvishiani mee en bood aan ze te gaan kopiëren. „Do what you
have to do, but you can be sure, that I will not move until I
have seen your boss.”
De ingang van het kantoor van dr. Jermen Gvishiani had poli-
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tiebewaking. Dit was ik bereid te riskeren, inbegrepen de dreigende revolvers.186 „Why should Bruno Kreisky receive me on
the spot, and here I am asked to return three times. I think it is
discourteous. What makes dr. Gvishiani so special?”
„You should understand his situation,” aldus de assistent.
„I do: therefore one time, even two times being here for nothing is okay, but now I want to know whether we can work in
Orlando, because I am spending already a lot of money on this
book and won’t be made a fool of. In my bag I have a toothbrush, I sit here till tomorrow if you want me to.”
„Suit yourself, you are wasting your time,” aldus de man,
„good bye.” Hij verdween in de lift.
Niet lang daarna kwam hij weer beneden. „Ik zal wel moeilijkheden krijgen, maar ik zie dat u dr. Gvishiani zeer nodig heeft. Ik
zal proberen iets te regelen.” Nu voelde ik me eigenlijk opgelaten zoveel problemen te veroorzaken. Hij nam me mee naar boven. We betraden de privéwerkkamer van Gvishiani. Zijn bril
lag op tafel. Stapels boeken. Even later kwam mijn vriend via de
kamer van zijn secretaresse binnen met veel verontschuldigingen. Ik zei: „Al kunnen we maar twee minuten praten.”
„Nee, ga zitten.” Ik gaf hem eerst het kaartje van Dirk Keijer
waar ik op had geschreven „with approval of ambassador Romanov.”
„We had a death in the family,” zei hij. Hij droeg ook een
zwart pak als teken van rouw. Hij zou 6, 7, 8 en 9 januari in
Londen zijn en 10 en 11 januari in Orlando, Florida. Hij gaf
Serdiouk de opdracht deze data telegrafisch aan me te bevestigen. De opening voor Keijer en Hoogovens was gemaakt. Ik
wist waar ik aan toe was. „I see you are a businessman after all,”
zei Serdiouk toen hij me in de lift naar beneden begeleidde.
„Well, my friend”, zei ik: „I am not made of steel, nor am I a
Sony millionaire who comes to sell you TV sets. I have a heart
and I have emotions. When I set as a goal to write a book with
your boss, I am like a guerrilla fighter in the Che Guevara class.
Without emotions life is not worth living.”
Telefoneerde met de nieuwe ambassadeur, Casper Reinink.
„Ik ken uw naam,” zei hij. „Ik ben hier kersvers.” Dat wist ik.
Ik vertelde hem waar ik mee bezig was.
Om 16.00 uur ontmoette ik Mikhail Fyodorov, hoofdredacteur
van de New Times. Werkelijk, hoe komt zo’n oude zak aan een
dergelijke post? Ik bleef een half uurtje. A total waste of time.
Ik bracht de avond bij Volodja Molchanov en Consuelo door,
186 Die revolvers herinner ik me: in mijn dagboek heb ik er geen notitie van gemaakt.
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187 De vader van Feltsman was miljonair. Hij had het geld met het schrijven van populaire pro-CPSU-liedjes verdiend.
188 Zijn vrouw mocht van Moskou niet mee om te voorkomen dat de pianist politiek
asiel in Japan zou vragen.
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die ik aardig vind. Zij had wat toast geprepareerd, wijn en spawater. Ik geen zin in dat alles. Volodja wilde meer over Gerard
Croiset weten. Diens boek had ik hem gegeven. Hij had het
gelezen. Hij mocht niet schrijven over een „parapsycholoog”.
Dit woord werd gewijzigd door de redactie in „Hollandse wetenschapper”. Hij had de rol van Croiset in de JFK-affaire maar
zoveel mogelijk weggemoffeld, want anders zou men de zaak
niet serieus hebben genomen. Er was trouwens in de USSR een
boek verschenen van C.E. Hansel, ESPA Scientific Evaluation,
waarin Croiset als charlatan werd omschreven. In de auto naar
zijn huis zei Volodja nogmaals: „Je weet niet hoe vreselijk het
voor me is dat ik niet werkelijk kan schrijven wat ik wil. Ik kan
zelfs niet over Dirk Keijer schrijven, want hij is nu een miljonair en hier rijk geworden.” Hij had Keijer wel geïnterviewd,
die na afloop prachtige rozen naar Consuelo had gezonden.
Later kwamen Volodja Feltsman, de pianist, en diens vrouw
Anja in rouwkleren binnen. Feltsman had zijn voormalige
pianopedagoog begraven, die dierbaarder voor hem was dan
zijn eigen vader.187 Hij had het publiek bij zijn concerten in Japan „terrible” gevonden. „Was Anja mee?” vroeg ik. „What
do you think in this country?”188 Hij moest 26 december het
tweede Prokofiev-concert in Moskou spelen. In de auto vroeg
ik later aan Molchanov mij tijdig te waarschuwen als Feltsman
naar Holland kwam. „Dan sein ik je in. Als ik je bijvoorbeeld
laat weten dat er in juni een mooi concert zal zijn, weet jij wat
ik bedoel.” En even later alsof hij zichzelf betrapt voelde. „Nu
zit ik ook al geheime dingen met jou te doen. Wanneer hij in
Nederland gaat wonen, kan jij brieven meenemen als je komt.
Want wanneer ik nog contact zou hebben na zijn uitwijken,
dan verlies ik mijn positie als journalist bij APN.”
Consuelo, die een Spaanse vader heeft, was enige tijd op Cuba
geweest. Zij vertelde heel vertrouwelijk met Cubaanse partijleden te hebben gesproken. Zij beschouwen Fidel Castro als „an
adventurist”. Alle praat over verbetering van het lot van het
volk was onzin. „Now, everyone in Cuba is poor,” zei ze. Hier
schrok ik toch een beetje van, ook omdat Consuelo toch als
een Cubaanse en het communisme ondersteunende sovjetburgeres naar Havana was gereisd. Zij zou het liefste in Spanje
gaan wonen, denk ik. Volodja wil echter in Moskou blijven.
Zijn wortels zijn zuiver Russisch, ongeacht het regime.
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23 december 1977

Keke, here I come to liberate you.
Dit was een nogal deprimerende reis. Het wordt me steeds duidelijker in wat een chaos dit land verkeert, niet alleen uit wat je
tussen de regels door leest, maar ook uit wat je verder aan den
lijve ondervindt, zoals zelfs in het kantoor van dr. Gvishiani.
De service blijft erbarmelijk. Een ijskoude vertrekhal. Toen ik
bij APN op Volodja stond te wachten, zag ik weer een van de
befaamde mannetjes met een oude aktetas arriveren. De man
had kennelijk op een oude rammelende typemachine thuis enkele stukken in meervoud getypt. Wat dit land nodig heeft, zijn
honderdduizenden Xerox-machines, maar dat durven ze niet.
Daarmee zou men een gigantische illegale ondergrondse drukpers importeren, waarmee de overheidspropaganda geduchte
concurrentie zou worden aangedaan. Ik opperde deze gedachte bij Volodja en Consuelo, die zeiden: „Dan zou er twintig
procent meer werkeloosheid zijn.” Stel je toch eens voor dat je
een kopie nodig hebt en zo’n man moet bestellen, en wat voor
kopie krijg je dan?
Het heerlijkste wanneer je een behoorlijk geoutilleerd toestel
binnenkomt, is naar de kranten grijpen, zodat je weer op de
hoogte komt van wat er in de wereld gebeurt. Yale University
heeft een nieuwe president, Bartlett Giametti. De ACF-aandelen zijn weer tien punten gezakt. Henk Hofland heeft een proces aan zijn broek.
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24 december 1977

Amerbos
Stapels post. Aurelio Peccei van de Club van Rome vermoedde dat er in Orlando weinig tijd zou zijn om deelnemers aan de
conferentie te interviewen: „My opinion is that if you have arranged an interview with Gvishiani others arranged too, cordially Aurelio Peccei.”189
Fred Sanders van de GPD oordeelde „het verhaal” over minister
Puja van Hongarije „oninteressant en weinig trefzeker geschreven”. Ze zouden mij en mijn reputatie als journalist geen dienst
bewijzen door het te publiceren. Het is een feit dat de in Boedapest goedgekeurde tekst me weinig gelegenheid bood te
schrijven wat juist met felheid naar buiten had moeten komen:
het geklier van Van der Stoel in Hongarije. Het is minder storend dan waar Volodja Molchanov mee kampt, maar het zijn
dezelfde obstakels. Willem van Bennekom, die Philip Agee
vertegenwoordigt, riep Van der Stoel als getuige voor de rechter. Van der Stoel weigerde te komen. Max is geen minister
meer en beweert geen toegang meer tot de dossiers te hebben
en niets te kunnen bijdragen. Het slaat nergens op, want Agee
werd tijdens het bewind van Van der Stoel als staatsgevaarlijk
uitgewezen. Allemaal oneerlijke mensen.
Peter Handke liep achttien maanden met een notitieboekje
rond en publiceerde nu bij Residenz Verlag in Salzburg een
dagboek van 320 pagina’s. Daar is hij knap laat mee. Wat dat
betreft ben ik door niemand meer in te halen, ooit.
Marius van Eibergen Santhagens is overleden.
Kerstmis 1977

Hans Waleveld schreef dat mijn artikel over prins Bernhard nu
acceptabel was. „We zien het zitten.” Ik heb in één ruk een
laatste versie getypt en ben nu tevreden.
Keke raakt opgewonden van stukjes kerstkrans. Hij is levendig
en eet uitstekend.
Alissa heeft me haar artikel over ons gegeven en het is subliem.
Te veel accent op seks, maar het is okay.
189 Telexbericht, 19 december 1977 via Bruna.
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Voor mij is Kerstmis nog slechts herkenbaar aan gesloten winkels, mensen in zondagskleren, whatever that means, volgepakte
auto’s, oud brood, Christmas carrolls op televisie en volgens het
christelijke volksgebruik, een paar dagen extra vrij. Absurde
gewoonte, uitstekend voor de commercie van de kerk en het
bedrijfsleven.
Het Concertgebouw voert de Eerste Symfonie van Mahler uit,
ook via Eurovisie en zelfs in de USSR wordt het uitgezonden.
Het is prachtig. Ik krijg er rillingen van. Ik ben tot tranen toe
geroerd.
Ik heb de roebel gevonden die Nikolai me in Kiev als talisman
had gegeven.190
Keke slaapt vertederend, helemaal op zijn rug gedraaid, in mijn
stoel.
26 december 1977

Bezocht Dirk Keijer om mee te delen dat de opening voor
Hoogovens naar dr. Jermen Gvishiani was gemaakt, en zijn
kaartje op diens bureau lag. Nu had hij opeens geen haast, maar
er zou 4 januari een lunch met de heer Hooglandt plaatshebben.
Ook ambassadeur Romanov zou erbij aanwezig zijn. „Het
hangt ervan af of Rom ze weet in te pakken,” zei hij. Hij wist
verder te melden dat André Spoor eindelijk met Romanov had
geluncht. Spoor heeft zich door Henk Abing van het AD de
kaas van het brood laten eten, want door zijn laksheid heeft het
AD als eerste de ambassadeur over een volle pagina aan het
woord gelaten.
27 december 1977

Luns heeft natuurlijk weer in De Telegraaf zijn jaarlijkse koudeoorlogspraatje herhaald, ditmaal tegen over André Herter, de
correspondent van het blad te Brussel. Het grootste probleem
in de wereld was momenteel, volgens deze paljas, „het eurocommunisme”. De rest van het geklets ging over het rode gevaar, daar wordt de man dan ook voor betaald.191
Wat me opvalt is dat dr. Philip Handler zich altijd weer in de
Oost-Westcontroverses mengt. Nu heeft hij een telegram aan
Leonid Brezhnev gezonden om te vragen of een Amerikaanse
jurist de rechtszaak tegen Anatoly Shcharansky mag bijwonen.
Wat deze man precies op zijn kerfstok heeft is onduidelijk,
maar hem werd toestemming om het land te verlaten en naar
Israël te gaan, geweigerd.
190 Ik heb hem in mijn dagboek geplakt.
191 De Telegraaf, 24 december 1977.
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28 december 1977

Ontmoette gisteren in Den Haag J.W. Bertens, tijdelijk woordvoerder van Buitenlandse Zaken. „Jaap de Hoop Scheffer
stond zich te scheren toen hij hoorde dat niet hij maar Van der
Klauw minister van Buitenlandse Zaken zou worden,” vertelde hij. „Eerst werd De Ranitz in Parijs gepolst, maar die werd
als een te gemakkelijk doelwit voor de oppositie gezien, omdat hij een ‘establishment figure’ is. Daarom heeft De Ranitz
deze Van der Klauw bij Hans Wiegel aanbevolen.” Bertens is
diplomaat in Havana geweest. Hij was het met me eens dat dr.
Carlos Rafael Rodriguez de „Talleyrand” van Cuba was.
Vervolgens bezocht ik ambassadeur Romanov, die nu plotseling vroeg om de Hoogoven-affaire bij dr. Gvishiani verder te
laten rusten. Er was geen haast. Moskou had net 50.000 ton
staal contant in het buitenland aangekocht. De concurrentie
voor Hoogovens met Japan en Frankrijk was heftig. Valentin
Berezhkov, de redacteur van het sovjetblad U.S.A. Magazine,
zou in Den Haag zijn op 23 januari. Of ik wilde nagaan of hij
een gesprek op televisie zou kunnen hebben. Ik voelde me behoorlijk in de boot genomen nu Keijer en Romanov de
Hoogovens mogelijkheid verder af leken te houden nadat ik de
opening bij Gvishiani had gemaakt.
The New York Times staat bol over de onthullingen dat soms
zeer vooraanstaande Amerikaanse journalisten in dienst zijn geweest – en werden betaald – door de CIA. Dat is dan het internationale voorbeeld van „a free country and a free press”. In
241
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Was bij Frits van Eeden in Den Haag. Er heerst in zijn ateliers
altijd een bijzondere sfeer. Overal tekeningen, beeldjes en
schilderijen. Ik vond hem te dik in zijn gezicht geworden. Hij
is pas 32 jaar maar heeft herhaaldelijk last van zijn hart. We lagen op de grond te kletsen en albums te kijken.
Ik luisterde naar de kerstrede van de koningin: „Wij spartelen
en wringen ons in bochten om lager dan die standaard te kunnen denken en handelen! Christus’ leven is ons gegeven. In
stilte geboren is Hij, en door de meerderheid van de mensen
verworpen. Ook ons eigen leven is ons gegeven. Aan elk van
ons. Ook dat is niet weg te denken! Je hebt het gekregen, je
kunt er niet af. Ook al zoek je dat in droom en vergetelheid.
Zou de dood je eraf kunnen helpen? Bovendien, wie zal durven ontkennen dat er niet althans een kans is dat het na onze
dood doorgaat?” en meer van die absolute bullshit. Hoeveel
mensen denken dit, zeggen dit ook tegen zichzelf, maar zullen
het niet over hun lippen kunnen krijgen?
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werkelijkheid vieren onbetrouwbaarheid en maffiapraktijken
hoogtij. Terence Smith voerde drie categorieën op: 1) CIAagenten, die zich uitgeven voor legitieme journalisten; 2) correspondenten in het buitenland, die legitieme bladen en media
vertegenwoordigen maar daarnaast werden ingehuurd door de
CIA om te spioneren, en 3) verslaggevers, commentatoren en
correspondenten, die als „bruikbaar” voor de CIA werden beschouwd en om die reden van „speciale inlichtingen” werden
voorzien bestemd voor propagandadoeleinden. Het schijnt de
gewoonste zaak van de wereld te zijn geweest dat de CIA opzettelijk valse berichten via gehuurde journalisten in het buitenland bij de twee voornaamste persbureaus, United Press International en Associated Press plantte om over de hele wereld
te worden verspreid.
Het staat open en bloot in de Times: C.L. Sulzberger, buitenlandcommentator van deze krant en een familielid van de eigenaars, schreef op 13 september 1967 een artikel over de KGB.
Dit artikel had deze prominente journalist woordelijk overgenomen uit hem toegespeelde „informatie” door de CIA. Het is
werkelijk bij de wilde beesten af. Een ander voorbeeld. Reeds
in 1954 greep de CIA bij monde van de toenmalige directeur
Allen Dulles in bij The New York Times, om de hoofdredactie er
op te wijzen dat Sydney Gruson, in die tijd correspondent voor
de krant in Mexico, „progressieve neigingen” had en ongeschikt was om over Latijns-Amerika te berichten. De CIA was
vooral bevreesd dat Gruson achter de manipulaties van de spionagedienst in Guatemala zou komen. Uitgever Arthur Hays
Sulzberger voldeed aan het verzoek van de CIA en verbood
Gruson over Guatemalteekse aangelegenheden te berichten.
Ook vooraanstaande uitgeverijen lieten zich door de CIA gebruiken om antisovjetpropaganda op de markt te brengen. Van
Praeger Publishers wist ik dit al heel lang, maar zelfs Doubleday
was voor de CIA-propaganda te porren.192 Je kunt dit natuurlijk
ook omdraaien, en stellen dat media en uitgeverijen in de VS al
jarenlang rekening hebben gehouden met de wensen van de
CIA-maffia. Heel wat informatie zal het publiek nimmer via
„de vrije pers” hebben bereikt, omdat de staat en haar organen
dit onwelgevallig was. Ik durf er nauwelijks aan te denken wat
zich op dit gebied in Den Haag afspeelt, zoals bij de notoire rel
veroorzaakt door de stunt van Henk Hofland om een Telegraaffotograaf mijn huis binnen te smokkelen, waar ik een feestje
organiseerde en waar ook sovjetdiplomaten aanwezig waren.
192 The New York Times, 25 december 1977.
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29 december 1977

Toen ik tante Meta de Vries in het verzorgingshuis opzocht,
was zij eerst totaal van streek. Zij had gehoord dat zij weg
moest en om die reden had zij een auto besteld. Zij vroeg of ik
een plek voor haar wist om te verblijven.
30 december 1977

Sprak met de heer Coté van de AMRO om na te gaan wat ik nog
bezit. Met de schuld op het huis en de gigantische daling van
de kinine (ACF) aandelen heb ik nog ongeveer 100.000 gulden.
Ik leef idioot, alsof er niets aan de hand is, maar mijn liquide
193 The New York Times, 27 december 1977.
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In een ander artikel meldt de Times dat minstens dertig Amerikaanse journalisten sinds 1945 voor de CIA werkten. Je kunt
rustig aannemen dat ze het topje van de ijsberg hebben vrijgegeven en dat het publiek ook vandaag aan de dag van A tot Z
wordt belazerd over wat de zogenaamde vrije pers in werkelijkheid voorstelt. William Sheehan van ABC-televisie heeft alvast in dit artikel meegedeeld dat er niemand aan zijn staf was
verbonden, die een dergelijke dubbelrol vervulde. Een medewerker van Time magazine in Rome verklaarde dat hij onder
enorme psychische druk twee rollen had vervuld, een voor
Time en een voor de CIA. Keyes Beech van Chicago Daily News
in het Verre Oosten kreeg een aanbod van 12.000 dollar van de
CIA. Austin Goodrich van CBS in Stockholm werkte eveneens
voor de CIA. Robert Campbell werd door de CIA in Louisville,
Kentucky bij de The Courier-Journal geplaatst, om ervaring op
te doen, zodat hij door de spionagedienst als journalist de wereld ingezonden kon worden. In Bonn schreef een losse medewerker over muzikale onderwerpen voor The New York Times
tot aan het licht kwam dat hij tegelijkertijd hoofd van het plaatselijke CIA-bureau was. James Linen, die elf jaar aan het hoofd
van de journalisten voor Time stond, gaf nu toe altijd wel gedacht te hebben dat sommigen van hen voor de CIA werkten.
Hij had nooit de moeite genomen er achter te komen. George
Harrison van The Christian Science Monitor zei zelfs „happy” te
zijn dat hij met de CIA had kunnen samenwerken. Er waren
ook journalisten, die slechts reisgeld van de CIA ontvingen, zoals Hal Hendrix van de Miami News, terwijl Kennett Love van
The New York Times in het Nabije Oosten boodschappen deed
voor de CIA en met de spionagedienst samenwerkte zonder er
geld voor te krijgen.193
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middelen blijven slinken. Het moet mogelijk zijn deze fondsen
te spekken door wat consultancy-werk erbij te doen.194
Ontving een eerste contract van ABC-televisie. Het is maar 500
dollar, maar het helpt.
Oudjaar

Mijn brief in reactie op Bob Groens verhaal dat hij in Brest Litovsk aan de grens zijn meegenomen lectuur bij de douane
moest achterlaten, is vandaag geplaatst.195 Ik vertel dat ik zelf
net van de zestiende reis uit de USSR terugkeerde en het dagboek van Gide, een boekje van de daar verboden Sigmund
Freud en een nieuw boek over Jimmy Carter bij me had. De
beambte bladerde erin en wenste me goede reis. Ik meldde dat
ik tussen 1971 en 1977 tweeëndertig maal de grens van de Sovjet-Unie was overgestoken zonder eenmaal hinder te hebben
ondervonden, laat staan dat me iets was afgenomen.
Wanneer 350 studenten in Bandung demonstreren tegen de
voorgestelde herverkiezing van Suharto, dreigt het hoofd van
de nationale veiligheidsdienst admiraal Sudomo meteen met
keihard optreden. De oppositie kan geen kant op onder de militaire dictatuur. Duizenden gevangenen van Suharto zitten op
Suharto’s „duivelseiland” Buru als zogenaamde communisten.
In werkelijkheid zijn het nationalisten en Sukarnisten, die de
militaire dictatuur blijven afwijzen. Schrijver Pramudja Ananta
Tur, die daar ook al twaalf jaar vastzit zegt in Newsweek: „The
place should be burned down.” Carmel Budiardjo blijft vanuit
Londen in de media tegen Suharto ageren. Het helpt helaas niets.
Jimmy Carter en CIA-directeur admiraal Stansfield Turner proberen met man en macht de Clandestine Operations Branch
van de CIA „schoon” te vegen. Niet minder dan 212 senior members van deze maffiatroep werden al ontslagen. Nu zijn ook
twee onderdirecteuren van die afdeling, William Wells en
Theodore Shackley, na ruzie met Stansfield de laan uitgestuurd.
Dat is wat Theodore Sorensen al onder JFK wilde doen, maar
hij kreeg de kans niet.
Nederland verzond voor 110 miljoen gulden aan kerstkaarten
en kocht voor 78 miljoen vuurwerk. Het is ziekelijk. Hoe die
klok terug te draaien in de nacht dat het nieuwe jaar zich aanmeldt? Heb Nocturnes van Chopin „gelezen” en lang aan de
vleugel gezeten. De hoorn van de telefoon ligt eraf zodat ik
deze oudjaarsavond zalig van de wereld ben afgesloten.
194 Zie bijlage 22.
195 de Volkskrant, 30 december 1977.
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196 Achteraf bleek dat Dico al dood was toen Richard dit schreef.
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Peter arriveerde uit Londen. Hij zag er prima uit ondanks een
week van slapeloze nachten over het feit dat hij naar Madrid zal
vertrekken en Edwin in Londen zal achterblijven. Bovendien
denkt hij ook nog vaak aan Frederick Ress in Minneapolis.
Peter ging eerst op de fiets de polders in.
Toen ik Keke ging uitlaten, zag ik in de verte één lichtje aankomen. Het was Peter in het pikkedonker. Het roerde me te
zien hoe hij dichterbij kwam. Hij reed met minder pep dan
toen hij vertrok. Mijn wollen muts had hij al afgezet. Toen hij
dichterbij kwam zag ik dat hij er jong en fris uit zag. Hij zei na
al die tijd in Londen te zijn geweest, werkelijk te snakken naar
frisse lucht.
In bed wilde hij weten met wie hij in 1971 contacten had gehad. Een waarzegster in Londen had hem gezegd dat hij met
iemand die hij in 1971 ontmoette productief zou gaan samenwerken. Ik haalde alle dagboeken van 1971 uit de kast en zette
ze op bed. We bladerden er doorheen. Ik vond passages waarin
ik beschreef me zorgen te maken over mams leeftijd. We haalden allerlei details op, bijvoorbeeld dat hij met Philip Nasta en
een andere jongen naar Griekenland was geweest. Maar niets
wees in de richting van de waarzegster.
We gingen eten in Belle Epoque. Hij praatte honderduit. Nu
weet ik pas dat hij, toen hij uit Amerika kwam, in een BBCshow heeft opgetreden. „Edwin kwam naar de repetities en
keek meteen overal rond om te kijken of er kapers op de kust
waren.” Peter had zijn vriend er van weerhouden naar de uitvoering te komen. „Ik was doodnerveus want er was veel te
weinig tijd om te repeteren.” Als Edwin mee zou gaan naar
Madrid, zou hij later problemen krijgen met zijn visum voor
Groot-Brittannië. Peter wil hem overtuigen in Londen te blijven terwijl hij de show in Madrid doet. Ik kreeg de indruk dat
de situatie met Edwin hem beklemt. Bovendien is Frederick
Ress nog altijd in zijn gedachten. Hij had hem nog opgebeld.
„Ik trilde toen ik met hem sprak,” zei Peter.
Richard Sprague schreef te hopen dat mijn „vriend” Dico, Dimitri Dimitrov alias Donald Donaldson, „is still alive and that
you can find him. His best bet, following Jim Garrison’s first
law, is to appear on US network-TV at prime time, telling absolutely everything he knows. Then they won’t kill him.196 As
you no doubt heard, the Power Control Group murdered
William Sullivan a few weeks ago, just before he was to testify
before the Assassinations Committee. He knew too much. He
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probably knew who killed J. Edgar Hoover and how they did
it. In Sullivan’s case, they made it look like a hunting accident,
using a young boy, who was the son of a state policeman. They
both will probably be very well off from now on.”197
2 januari 1978

Kocht Das Gewicht der Welt. Ein Journal (November 1975 - März
1977) van Peter Handke.198
Vreemd. Heel vreemd. Hij begint met te zeggen de notities
niet te hebben gemaakt om ze uit te geven. „Eine Flucht: eine
Frau vervolgt einen Mann. Die verfolgde Frau reißt sich im
Laufen die Perücke herab und entpuppt sich als Mann: der
Flüchtende Mann verliert den Hut und entpuppt sich als Frau,
und beide fallen einander in die Arme…”
3 januari 1978

Ik ging met Peter naar onze huisarts C.C. Delprat. Peter had
weer geen oog dichtgedaan en was midden in de nacht naar de
logeerkamer verhuisd. Hij piekert maar door over zijn aanstaande vertrek naar Spanje. Terwijl ik van de daken schreeuw
dat ik geconcentreerd ben op hem, verdiep ik me nauwelijks
voldoende in zijn problemen. Over de ontdekking van een
mogelijk kankergezwel bij zijn lievelingszus Trees, de non,
heeft hij zich heimelijk ernstig zorgen gemaakt, begrijp ik nu.
Hoe zou ik hebben gereageerd als zoiets mijn broer Theo zou
zijn overkomen?199 All of us remain miserable failures.
Peter voelde zich na het gesprek met Delprat erg opgelucht.
Dr. Delprat had bloed afgenomen, wat wij naar het laboratorium brachten. Ik heb de arts nog geschreven om hem te bedanken voor de goede zorgen voor Peter.
Ik schreef het gespek met minister Puja van Hongarije uit voor
een artikel voor De Nieuwe Revu.200
4 januari 1978

Ik heb alle bezittingen van De Mohrenschildt die nog in de
kluis bij de AMRO lagen aan de vuilnisman meegegeven. Alleen
zijn pijp, het boek van Poesjkin dat hij toen las en de riem die
hij in de psychiatrische kliniek maakte, heb ik als aandenken
bewaard.
197 Brief gedateerd 23 december 1977. William Sullivan was Chief Division Intelligence
Operations onder J. Edgar Hoover.
198 Peter Handke, Das Gewicht der Welt. Ein Journal (November 1975 - März 1977), Residenz, Salzburg, 1977.
199 Theo is in 1991 aan kanker overleden.
200 Nieuwe Revu, 3 maart 1978.

246

04-07-2008

12:03

Pagina 247
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Dit was altijd een grote dag in de familie: de verjaardag van
grootmoeder Poslavsky. De hele familie kwam dan altijd bij elkaar.
Corinne Marie antwoordde warempel. Zij is een van de door
Nikolai in Kiev van de straat geviste buitenlandse meisjes waar201 Zie bijlage 23.
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Mijn oude vriend Michael Korda, van Simon & Schuster Publishers in New York, schreef belangstelling te hebben voor een
boek met Dr. Jermen Gvishiani. Hij wil graag een outline zien.
Ik belde zijn assistent Serdiouk in Moskou om dit te vertellen.
Gvishiani heeft zijn reis naar Orlando, Florida geannuleerd. Ik
zou hem eind februari in New York nog kunnen ontmoeten.
Pak Hanafi heeft me uit Parijs een nieuwjaarswens met een
aanvullend petit mot gestuurd.201 Aandoenlijk. Het feit dat het
van hem komt, een man met zijn hart op de juiste plaats, zegt
me veel.
Hij schrijft dat Bung Karno mij teder „wartawan pantjang” had
genoemd. In werkelijkheid had Bapak mij in 1957, in redevoeringen voor duizenden mensen op verschillende plaatsen, als
„wartawan baik” bestempeld, een woord dat in de Javaanse context een unieke betekenis van eerlijk en integer heeft. Dat was
in die tijd de mooiste pluim die hij me kon geven, toen ik als
eenling knokte tegen die idioten in Den Haag. Pak Hanafi
maakt verder een vergelijking met Multatuli, waar dus wel een
kern van waarheid in zit.
Broer Theo belde uit Lugano. Hij wilde een meer persoonlijke
nieuwjaarswens uiten dan met een standaard kaartje. Hij vroeg
naar Keke. Theo had last gehad van een stijve rug, waardoor
hij niet kon skiën. Ze waren daarom maar thuis gebleven.
Peter vertrok naar zijn moeder in Tilburg. Na zijn aankomst
belde hij me op om te zeggen dat een man van een jaar of veertig hem in de trein met de mededeling: „Dat ziet er lekker uit,”
in zijn kruis gegrepen had. „Ik heb mijn pikanterietje voor
vandaag dus weer gehad,” besloot Peter zijn verhaal.
Klaas Jan Hindriks interviewde op televisie de nieuwe minister
van Buitenlandse Zaken, Chris van der Klauw. Weer een superlul op dat ministerie. Waar halen ze dit soort zakken iedere
keer weer vandaan?
Joop van Tijn heeft voor Vrij Nederland een interview gehouden met Henk Hofland, die wel een paar aardige dingen zegt,
Jan Blokker en Harry Mulisch.
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over hij vertelde en aan wie ik dus zijn groeten had overgebracht. De dames bestaan dus echt.
Van mevrouw Suharto wordt opnieuw beweerd dat zij al in
1976 betrokken is geweest bij een miljoenen fraude- en smokkelaffaire. Zelfs de Neue Zürcher Zeitung speculeert dat Suharto
niet meer het onbeperkte vertrouwen van een meerderheid
van het volk en het leger zou bezitten. Ik denk niet dat die man
ooit „onbeperkt” door een meerderheid werd vertrouwd.202
Enkele vooraanstaande journalisten hebben in Washington getuigd voor een subcommissie in het Congres die zich bezig
houdt met inlichtingendiensten. Democraat Les Aspin203 is
voorzitter van deze commissie. De getuigen keerden zich fel
tegen pogingen van de CIA om journalisten voor hun karretje
te spannen. Tad Szulc van The New York Times zei dat wanneer
hij een CIA-functionaris wilde spreken, hij dit deed onder de
voorwaarde dat hij zijn eigen lunch betaalde.204 De Times wijdde een hoofdartikel aan dit onderwerp. Het blad wijst er op dat
het om „dertig tot honderd journalisten” zou gaan. Dat is nogal een verschil. De Times vergoelijkt dit gedrag, wat misplaatst
is. Contacten tussen sommige journalisten en de CIA waren
voortgevloeid uit de Koude Oorlog, een tijdperk waarin journalisten zich de „natuurlijke bondgenoten” voelden van de
spionagediensten.205 Dat is klinkklare onzin. Henk Hofland
schreef – en vond dat blijkbaar de gewoonste zaak van de wereld – voor de Amerikaanse ambassade een memorandum over
mij. Misschien was de CIA voor hem ook een bondgenoot.
Geen haar op mijn hoofd die eraan denkt zoiets ooit te doen.
Ik beschouw alle inlichtingendiensten, hier en elders, als natuurlijke vijanden. Zeker in mijn geval, als journalist. Dat is al
gebleken in de kwestie Nieuw-Guinea. Ik rapporteerde de feiten. De inlichtingendiensten werden door Luns misbruikt om
zijn leugens te verdoezelen. „The CIA has now promised,”
meldt The New York Times alsof een belofte van een inlichtingendienst enigerlei waarde zou hebben, „it will not normally
(sic) enter into any clandestine relationship with a full-time or
part-time journalist of any nationality…” We zijn nog net zo
ver als toen Carl Bernstein wereldkundig maakte dat deze situatie bestond.
Ik bracht enkele uren door met generaal-majoor b.d. Cor
Knulst. Hij vertelde me over wat een Israelische inlichtingen202
203
204
205

De Waarheid, 4 januari 1978.
De latere minister van Defensie van Bill Clinton.
The New York Times, 28 december 1977. Artikel van John Crewdson.
The New York Times, redactioneel 5 januari 1978.
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De Cubaanse ambassadeur dr. Rafael Matorell schrijft dat dr.
Carlos Rafael Rodriguez, de vice-premier, bereid is in februari
206 Hij zou er nooit toe komen.
207 Zie Memoires 1925-1953.

249

Amsterdam

officier hem had geschreven. Ook had hij verhalen van Irakese
officieren die hem, toen hij in Bagdad was gestationeerd, hadden verteld over hun ervaringen op de Militaire Akademie in
Moskou. Naar zijn mening zijn alle Indonesische hoge officieren nog steeds dieven. En daar zou geen verandering in komen, ook niet als Suharto zou verdwijnen. Ik moedigde hem
opnieuw aan zijn memoires te schrijven. „Dat heeft oud-ambassadeur H.N. Boon me eveneens geadviseerd,” zei hij.206
Vervolgens ontmoette ik professor C.F. Hollander die zich met
gerontologie in ons vaderland bezighoudt. Dit gesprek leverde
mij geen nieuwe invalshoeken op.
In Gouda ontmoette ik de ouders van student Aart van der
Want. Zijn vader zei: „U hebt grote invloed op mijn zoon.”
Dat was eigenlijk niet mijn bedoeling. Hij gaat in Leiden Sociale Geschiedenis studeren, want de lerarenopleiding alleen is
natuurlijk wat mager.
Ik besloot de dag met het bijwonen van een recital van mijn
oude vriend, de pianist George van Renesse. Hij speelde Schubert, Schumann, Tchaikovsky, Rachmaninoff en Chopin. Hij
heeft zijn optredens gedegradeerd tot een soort schoolconcerten en houdt er inleidende praatjes bij. Ik denk niet dat dit een
opbouwende verandering is, ook al hoort hij zichzelf nog zo
graag praten. Ik heb het meest genoten van Der Vogel als Prophet
van Schumann. Toch was de pit van vroeger verdwenen. Waar
waren Debussy, Ravel, Prokofiev? Zijn muzikale talent staat
vast en toch… Misschien was het slechts mijn stemming. Ik
ben natuurlijk nooit vergeten dat hij zich door mevrouw Röell
heeft laten opstoken, terwijl hij me voldoende kende.207
Ik moet denken aan Peters waarschuwing dat ik altijd te snel
eet: „Je speeksel heeft geen tijd zich met het voedsel te vermengen.” Als ik in de auto een rare stunt uithaal, waar hij wel
enigszins aan gewend is, grijpt hij toch altijd weer naar het
dashboard en roept: „Amasjah!” Als ik dan vraag wat dat betekent, zegt hij: „Uit een ander leven Willem.”
Peter belde nog laat uit Tilburg. Hij klonk zalig uitgelaten en
was enthousiast „thuis” te zijn. „Mijn klep staat de hele dag
niet stil. Precies als die van jou.”
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of maart een interview te geven.208 Dat is uitstekend nieuws.
Ik kan niet leven zonder pen en papier.
Prins Bernhard is met de Fokker Friendship van de regering
naar de Galápagoseilanden vertrokken en zal voor het Wereld
Natuurfonds de zuidpool bezoeken.
7 januari 1978

Gerard Croiset belde. Hij was er van overtuigd dat Dico mij
geen kwaad zou doen.209
Peter kwam al vroeg uit Tilburg. Hij ging op de fiets de polders in en kwam terug met verhalen over boerderijen die hij
had gezien en een boer met melkbussen. Hij had een heerlijke
kleur op zijn smoel. Ik voelde zijn wang: ijskoud. We gingen
intiem dineren in Le Musicien en hebben de film Smile gezien.
We keken thuis nog naar EEN HEEL LEVEN van de KRO over een
87-jarige vrouw en hebben daarna de televisie uitgezet en gezellig zitten praten.
Peter neemt toch weer een slaappil om te kunnen rusten. Ik
ging wat eerder naar bed en liet een briefje voor hem achter
om te zeggen dat er nog kip en andere lekkere dingen in de
koelkast stonden.
9 januari 1978

Vanmorgen lag er een antwoord.210 Ik was geroerd.
Hans Waleveld van Nieuwe Revu belde over mijn artikel over
prins Bernhard. Hij vond het nu veel beter. „Ik zou willen dat
ze allemaal zo werkten en bereid waren om iets over te doen
en te verbeteren. Ik zal jou als voorbeeld stellen.”
„Hans, ik zit te blozen achter mijn bureau.”
Keke ligt weer vertederend in mijn stoel, volmaakt thuis, met
zijn pootjes gestrekt.
Ik lees On Watch, de memoires van admiraal Elmo Zumwalt.211
Ongelofelijk zoals hij een ontmoeting met Henry Kissinger beschrijft. Hij had Zumwalt voor een gesprek uitgenodigd. De
admiraal was tenslotte Chief Naval Operations. Zumwalt kwam
binnen, de heren gaven elkaar een hand, gingen zitten en hadden ongeveer twee minuten gesproken toen Kissinger de telefoon opnam voor een binnenkomend gesprek. Een met de veiligheidsadviseur van Richard Nixon bevriende journalist wilde
wat informatie hebben. Dat gesprek duurde ongeveer een
208
209
210
211

Zie bijlage 24.
Later bleek dat Dico op dat moment al dood was.
Zie bijlage 25.
Elmo R. Zumwalt, On Watch: A Memoir, Quadrangle/The New York Times Book Co,
New York, 1976.
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Ik had gisteren een zalige dag met Peter. Ik kon echter niets
schrijven.
Ik vind het zo zielig dat Keke nu weer zo lang in het cachot
moet.
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt belde. Peter nam een boodschap aan want ik was weg. Ze wenste me een goede reis. Ze
wist dat ik lang weg zou blijven. Zij denkt aan zulke dingen.
Hans Waleveld ging ermee accoord dat ik het koninklijk bezoek aan Suriname versla voor Nieuwe Revu. Dan vang ik mooi
twee vliegen in een klap, want ik wil ook Casper van den Wall
Bake gaan opzoeken op zijn project in het zuiden.
Dirk Keijer bevestigde dat de heer J.D. Hooglandt van Hoogovens, mede op introductie van ambassadeur Romanov, naar
Moskou zou gaan en door het Staatscomité voor Wetenschap
en Techniek van de Raad van Ministers, het kantoor van Gvishiani dus, zou worden ontvangen. Daar worden buitenlandse
contracten uiteindelijk behandeld en goedgekeurd. Ook die
deur heb ik dus eigenlijk geopend. Keijer zei:„Jij zit goed,”
doelend op een eventuele consultancy fee 212. „Dat loopt volgens
plan.” Wiens plan? Van Keijer? Hooglandt? Romanov?
Peter vertelde dat hij bij onze ontmoeting in 1967 zo krampachtig was, omdat hij als kind zo vaak gekwetst is geweest.
„Het ene brein is anders dan het andere, als blauwe en bruine
ogen. Zo is de ene gevoeliger dan de andere,” zei ik.
„Maar hoe verklaar je dan de nichten die helemaal niet gevoelig maar juist lomp zijn?” vroeg hij me.
Er is nog zo veel te schrijven. Ik ben erg onrustig vanwege de
komende, lange reis. Ik kijk ook steeds om me heen waar Keke
is, maar die is alweer bij dr. Offereins. Peter bleef me maar aanmoedigen: „Dit wordt een succesvolle trip voor je.” Hij zei aan
me te zullen denken als het proces tegen Time in Dalles zou beginnen. „Willem, houd je vooral kalm, zoals laatst op televisie.
Dan kom je veel sterker over.”
212 Ik heb hiervoor nooit een cent gezien.
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kwartier. Na dat telefoontje zei Kissinger dat hij Zumwalt
graag het bureau van Nixon, the Oval Office, had willen binnenbrengen maar dat de president helaas met andere zaken bezig was. Kissinger stond op en Zumwalt kon weer vertrekken.
Het verwondert me niets maar het blijft schokkend dat dit
soort proleten de dienst uitmaken in de wereld.
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Londen - New York
Met iedere duizend kilometer laat ik Peter verder achter me.
Toch is hij door dit laatste bezoek weer dieper in mijn ziel
doorgedrongen.
Ik verdiep me in de diverse bladen.
Dierenbeulen hebben op De Efteling op een barbaarse wijze
negen damherten afgemaakt. Mensen!
Rob G., die in het bezit werd bevonden van 170 opnamen van
BVD-agenten, is door het Haagse gerechtshof vrijgesproken.
Die jongen is zelf uiterst geschikt voor het BVD-vak.
Eric Hoffer vertelde People’s Magazine: „I am not very good at
doing my duty. That is why I never married.” Een originele
uitleg. Ik zal die oude baas nooit vergeten.
Robin Knight van US News & World Report meldt dat Moskou
nog allesbehalve een eldorado voor shoppers is in een artikel
over „Life in Russia as the West moves in.” Viktor Sukhodrev,
Brezhnevs persoonlijke tolk, verzekerde Knight: „Ik leef net als
jij. Gedurende de week woon ik in mijn flat in Moskou, in het
weekend stap ik in mijn auto en rijd naar mijn dacha.” En het
leven in de Sovjet-Unie verbetert niet alleen voor de communistische elite, zegt de Amerikaanse verslaggever, maar „life
continues to improve for even the less privileged masses. Signs
of their rising standards of living are all around, but these changes must be judged by Russian, not Western standards.”213 Ik
denk dat de man volkomen gelijk heeft. De opofferingen van
voorgaande generaties om voor het hele land een meer evenwichtige en eerlijke inkomensverdeling te bereiken, beginnen
vruchten af te werpen.
De Amerikaanse ambassadeur in Moskou, Malcolm Toon, onderstreepte in een aanvullend gesprek dat ondanks tekenen van
verbetering, hij het eens is met een CIA-rapport waarin ernstige, economische moeilijkheden voor de USSR worden voorspeld. De interviewer wil weten of die problemen in het voordeel van het Westen zullen werken. „If the economy is
faltering,” aldus Toon „the Soviets will have to import more
industrial equipment and technology from the West. In turn,
this means they will need further Western credits and they
won’t find them on acceptable terms, unless the political atmosphere is good. So there is an incentive for them to do what
they can to keep the atmosphere reasonable quiet.” Dat mag zo
zijn, maar niet alle handelspartners van de Sovjet-Unie trekken
213

US

News & World Report, 9 januari 1978.

252

04-07-2008

12:03

Pagina 253

253

Amsterdam

hierin dezelfde lijn. Londen heeft bijvoorbeeld onverwachts
alle import van sovjetstaal stopgezet. Daar staat tegenover dat
de West-Duitse giganten Mannesmann en Thyssen orders hebben ontvangen uit de USSR voor 30.000 ton pijpen met een
brede diameter, bestemd voor gaspijpleidingen. Daarnaast bestaat een contract met dezelfde bedrijven voor nog eens
200.000 ton pijpleidingen.
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Ik ben hier totaal geradbraakt aangekomen. American Airlines
had geen directe aansluiting wegens het slechte weer. Ik moest
met Delta Airlines vliegen met een extra overstap in Houston.
Ik had op JFK-airport tijd om met Eric Potter, hoofdredacteur
van Gallery Magazine, te telefoneren. Hij zei zeer bezorgd over
me te zijn, want kolonel Fletcher Prouty had informatie dat
Dico zou zijn vermoord. „He has been killed with 17 bullits.”
Ik viel zowat van mijn stoel. Ik belde vervolgens mijn lezingenmanager Bob Keedick: „Don’t get assassinated in Dallas! Ha,
ha, ha, ha.”
Vanmorgen meldde zich een jonge advocaat met een papierachtig koffertje, er zat zelfs een gat in, en een goedkoop kostuum om me uit te leggen wat er vandaag zou gaan gebeuren.
Hij heette Lennox Bower, een junior medewerker van Pat
Russell. Het stelde me teleur dat hij niet zelf was gekomen om
wat meer gewicht in de schaal te leggen.
We kwamen om 9:30 uur bijeen in het kantoor van de Timeadvocaten Carrington, Coleman, Sloman, Johnson & Blumenthal. Ik zou namens Time worden ondervraagd door
Fletcher Yarbrough, die uit New York was gekomen, en William Dawson van het lokale kantoor. Als getuige trad op Damon Smith, notaris, verbonden aan het kantoor van Carrington. Het hele verhoor zal later aan het Federal Court in Dallas,
waar mijn zaak dient, worden overgedragen. Het is al meteen
duidelijk dat Time de aanval inzet, zoals Russell en Bower hadden verwacht, om te bewijzen dat ik een „bekende, publieke
persoonlijkheid” zou zijn. Als Time dàt voor de rechtbank aannemelijk kan maken, heeft het weekblad de zaak gewonnen.
De Amerikaanse wet laat nog altijd mededelingen, ook al zijn
ze onwaar, in de media toe wanneer het „slachtoffer” als bekende, publieke persoonlijkheid kan worden omschreven. Al
vroeg in het verhoor stelde advocaat Yarbrough van Time dat
ik in 1973 in mijn boek Den Vaderland Getrouwe mijn leven als
journalist en dus als publieke figuur heb beschreven. Ik probeerde onmiddellijk te bestrijden dat ik aldus kon worden gebrandmerkt. Zeker niet in de Verenigde Staten. Zelfs in Ne254
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Na een zitting als die van gisteren, zou je echt compleet antiAmerikaans worden. De bijeenkomst stond volledig in het teken van de pogingen van de advocaat van Time de rechter in
Dallas ertoe te bewegen mijn aanklacht niet ontvankelijk te
verklaren omdat ik – in de Verenigde Staten – als publieke figuur zou kunnen worden beschouwd. Dat is dus volkomen
onzin, maar het geldt voor de Amerikaanse wet, ook al is het
niet waar. Terwijl ik voortdurend bezig was mijn integriteit te
verdedigen tegen de insinuaties en de nonsens door Yarbrough
naar voren gebracht, probeerde Lennox Bower me uit alle
macht hiervan te weerhouden. Hij herhaalde iedere keer opnieuw, en hamerde erop als we even pauzeerden en onder vier
ogen spraken, de tegenpartij toch vooral geen nieuwe ammunitie te verschaffen door naar waarheid over mijn journalistieke
activiteiten te spreken, wetende dat Time dat zou misbruiken
om mij als public figure te kunnen bestempelen. „Willem, all
they are interested in now is the law as it stands in this country,” zei hij. „If they succeed in proving that you are a public
figure, your claim against Time will never even go to court.” Ik
wist dat hij gelijk had. Ik heb ook geprobeerd me aan zijn advies te houden maar af en toe verloor ik gewoon mijn zelfbeheersing; zoals toen ze met „bewijsstukken” kwamen over wat
er in Holland over me geschreven was, terwijl de fotokopieën
daarvan dermate slecht waren, de inkt was zelfs uitgelopen, dat
je niet kon lezen wat er had gestaan. Lennox eiste dan ook dat
ze met behoorlijk leesbaar materiaal op de proppen zouden komen. Ook Frederick A.O. Schwartz, een raadsman van Time
uit New York, en Calvin House van het locale kantoor stelden
mij vragen. Zij hadden zelf blijkbaar 85 stukken verzameld. Ze
brachten ook mijn dagboeken ter sprake en lieten doorschemeren dat het wellicht nodig zou zijn dat ik dagboeknotities ter
beschikking zou stellen van het federale gerechtshof in Dallas.
Ik lachte ze ter plekke in hun gezicht uit en zei dat ze onder
geen enkel beding ooit één regel uit mijn dagboeken te zien
zouden krijgen omdat er sprake was van copyright in verband
met in de toekomst te schrijven memoires. Ik zoog dit natuur255
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derland kun je me nauwelijks een dergelijk predicaat opplakken. Het zogenaamde verhoor duurde tot na 17:00 uur, met
een onderbreking van 35 minuten voor de lunch. Daar zat ik
dan; een hele dag met drie advocaten en een rechtbankstenograaf, die ik eigenlijk de enige aardige man in de hele kamer
vond.
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lijk ter plekke uit mijn duim. Jurist House vroeg daarop:
„Could we send for instance a Dutch speaking person to Amsterdam to inspect, let us say, the period in your diaries from
July 1, 1976 untill July 1, 1977?” Ik antwoordde: „For the record once and for all, gentlemen, I will not allow anyone in the
world.”
Lennox Bower had tijdens deze woordenwisseling rondgewandeld en intervenieerde. Hij vroeg zich af hoe Time zoiets
kon voorstellen, laat staan eisen, aangezien ik een burger van
Nederland ben. Hij deed of hij erg gehaast was om gasten van
het vliegveld af te halen, maar bleef tenslotte tot het bittere
eind. Hij zou me om 21:00 uur bellen om verder te overleggen
maar ik had de telefoniste van het Holliday Inn gevraagd me na
20:00 te laten slapen. Ik had nog behoorlijk last van de vermoeiende reis en de Time-lag.
Ik zag Jimmy Carter op televisie een scherpe aanval op Moskou lanceren vanwege wapenleveranties aan Somalië en Ethiopië. Het schijnt dat Raoul Castro de Cubaanse eenheden in het
land van Haile Selassie aanvoert. Ik moest denken aan de analyse van Lloyd de Mause dat „Carter will do his damndest to
show himself the strong boy of his mama”.
Ik belde Peter in Londen om hem verslag uit te brengen. Hij
was upset toen ik hem vertelde dat Dico vermoord was. Hij
heeft hem tenslotte ook ontmoet. Zijn onmiddellijke reactie
was: „Ben jij dan wel veilig daar?” Zijn nieuws was dat er een
telegram uit Madrid was gekomen met de melding dat de musical niet door ging. Edwin en hij hadden dus besloten de bakens te verzetten en zich weer helemaal op Londen te richten.
Ik lichtte Carel Enkelaar in over Dico en vroeg hem het voorval alleen met Gerard Croiset te bespreken.
Ik heb With Nixon214 van mijn oude vriend Ray Price215 bemachtigd. Ik herinner me dat Bung Karno Nixon mocht. Price
brengt naar voren dat Anthony Lewis van The New York Times
Nixon omschreef „as a man without shame” terwijl Mao hem
na zijn aftreden een telegram zond „calling Nixon the greatest
president in American history”. Ray schrijft ook nu nog: „I liked and admired him. I still do… I was a friend as well as an
aide.” Ik had ook niet anders van hem verwacht. Ik ben benieuwd zijn verhaal te lezen.
Een Federal Appeals Court in Manhattan heeft bepaald dat
„Journalists cannot be compelled to disclose the thoughts and
opinions that they held when they were preparing a news story,
214 Raymond Price, With Nixon, Viking Press, New York, 1977.
215 Hij was jarenlang Nixons speechwriter. Ik ontmoette hem in 1968.
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216 The New York Times, 12 januari 1978.
217 De enige die ik had gebeld, was Carel Enkelaar.
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even if the story is attacked in a libel suit.” Dit betekent dat nu
voor de eertse maal het First Amendment bescherming biedt tegen graven in de gedachtenwereld van een journalist die wordt
aangeklaagd voor laster. Het ging om een zaak waarin CBS ervan werd beschuldigd Amerikaanse legerofficieren te hebben
belasterd, door te stellen dat zij wreedheden die door Amerikaanse militairen in Vietnam waren begaan, probeerden achter
te houden.216 Okay, maar dan geldt dat omgekeerd ook. Ik
klaag Time aan omdat zij het hebben voorgesteld alsof ik betrokken zou zijn bij een communistische samenzwering tegen
een „links” Oranjehuis. Nu dreigen Time-advocaten via pure
intimidatie mijn dagboeken te zullen opeisen om te weten te
komen wat er in mijn brein dienaangaande zou zijn omgegaan.
Die vlieger gaat niet op.
Heb kolonel Fletcher Prouty opgebeld. Hij komt me van Dulles Airport afhalen, wat ik zeer op prijs stel. Wat zal hij over
Dico te vertellen hebben?
Vandaag verliep het verhoor in de Time-zaak in een andere atmosfeer. Schwartz, de grootste basterd was naar New York teruggekeerd en Calvin House had het gesprek overgenomen.
Hij was aanzienlijk milder en kon soms een glimlach niet onderdrukken. Ik was zelf, na een behoorlijke nachtrust, in een
uitstekende stemming. Ik maakte grapjes zoals dat de KGB mij
nu naar Suriname had gezonden om het koninklijk bezoek te
verslaan, wat moest onderstrepen hoe anti-koningshuis ik was.
Lennox Bower kwam tussenbeide en waarschuwde me dat ik
er later op aangesproken zou kunnen worden, indien mijn opmerking niet duidelijk als sarcastisch bedoeld in de stukken zou
worden opgenomen. Ik bood de aanwezigen verder de befaamde Engelse sigaretten uit het pakje „By appointment of
H.R.H. Prince Bernhard of the Netherlands” aan, waarbij de
aanwezigen zich er een voor een van overtuigden dat het hier
inderdaad om een „koninklijke” sigaret ging.
Ik zoog verder uit mijn duim dat ik verschillende overseas calls
had gemaakt naar journalisten die door Time te berde waren
gebracht, dat men mij soms als een vreemde vogel karakteriseerde, maar mij niet zag als een met de communisten of KGB
gelieerde journalist en dat zij dit graag wilden komen bevestigen.217
De advocaten vroegen me zelfs op de man af of ik weigerde
om namen die ik in mijn rode klapper bij me had aan hen te
overhandigen. Ik zei: „Yes, I refuse,” en grapte er overheen dat
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mijn map rood was omdat ik voor de KGB werkte en dat de
omslag van Time donker was als een zwartboek. Ik daagde de
heren uit het te proberen maar dat ik nooit één regel uit mijn
dagboeken zou vrijgeven en dat ik hun gezeur kwalijker vond
dan de CIA-methodes om zulke vragen te stellen. Men bleef terugkomen op de eis, en ik bleef categorisch weigeren.
Na een tête-à-tête buiten de verhoorkamer, kwam jurist Yarbrough terug en zei het gevoel te hebben dat hij een rechter in
Texas zou kunnen overtuigen mij te dwingen dagboekaantekeningen vrij te geven. Na nog een urgent gesprek met
Schwarz in New York verklaarde Yarbrough: „I want to make
the following observations: we do not seek to delve in your
personal affairs, not even public matters, we seek material relevant for this suit only. We would feel very comfortable if we
were to be receiving copies of diary entries, which are relevant,
others you can blot out. We also feel confident we can draft an
order by a federal judge, when we are to guarantee that we will
not show the material to anyone and keep it confidential so
you will not lose your copyright under those circumstances.
We would need the entries pertaining the following matters:
1) What you commented concerning the Time article which
you claimed to be libelous.”
Ik onderbrak: „Under no circumstances I will show you those,
not to my lawyer Lennox Bower, not even to the Lord himself.
Not one word I wrote from the year that I was eight or ten till
now.”
Hij vervolgde: „2) You show us your notes concerning the trip
to Hamburg and Paris when you were working with Der Stern
on publicizing the data concerning prince Bernhard’s daughter.”
„Nooit! Don’t you understand, that if it becomes known that if
I was even considering to hand my notes to Time, this would
destroy me as a journalist forever, because no one would ever
talk to me again, let alone confidentially, if I opened up in any
way my personal diary to Time?”
„3) Will you let us inspect and copy whatever you wrote in your
diary about the Lockheed scandal and what is related to it?”
Ik zei dus weer nee. „But please continue your questions. I
might say yes in another connection.”
„4) Will you let us have your notes concerning your travels in
the USSR and conversations with Soviet officials there or anywhere in the world? That means your handwritten notes between 1970 and 1976?”
„Hey,” antwoordde ik „how interesting. Now you stop at 1976
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Benelux.
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while most of the day you talked about 1977 and beyond.” Ik
zag Lennox Bower lachen. „I wished that Time had conducted
some serious research prior to writing nonsense about me. You
would not have gotten into all this trouble at all.”
„Well, you made some serious allegations against us,” antwoordde Yarbrough.
„Well, Patrick Russell did. If I had written this masterpiece it
would have sounded a lot more serious.”
„5) Can we inspect and copy the period between January 1,
1975 and April 1977 whenever you mention the royal family?”
„No.” En ik dacht zelfs dat het beter zou zijn als de gesprekken met mejuffrouw Büringh Boekhoudt, voor zover ik daar
überhaupt aantekeningen van maakte, niet naar buiten zouden
komen. Of de gesprekken met Dewi Sukarno.
„6) Can we inspect your entries about the BVD?”
„No, because they began in 1957. What do you want me to
do?”
„Then give us what you wrote about the BVD since 1975.”
„No.”
„7) Can you give us what you wrote about your radio interview with VPRO on February 20, 1976?”
„Yes I will gladly do so, because what I wrote about that could
not be more than a few lines.”
Op dat moment kwam Lennox tussenbeiden en de anderen
verlieten de conferentiekamer.
Een man heeft een geladen pistool op Indira Gandhi gericht in
New Dehli, maar werd op tijd gegrepen.
Vijftienhonderd journalisten verslaan de Super Bowl in New
Orleans. Waanzin; intussen lijdt de helft van de wereld honger.
Omdat Pat Russell niet meer van zich liet horen ben ik naar de
Club Bath gegaan en raakte uiteindelijk in de „clinch” met een
lange, nogal rauwe, agressieve kerel en het is weer allemaal gebeurd.
Ik had veel meer aantekeningen moeten maken. Jurist House
toonde bijvoorbeeld een artikel van de Jan G. Heitink van De
Telegraaf waarin stond dat de sovjets blij waren dat prins Bernhard in de Lockheed-affaire was verwikkeld en dat de KGB zich
beijverde om het nog erger voor hem te maken. Ik antwoordde zelf ook wel eens met Heitink te hebben gesproken, maar
dat het algemeen bekend was dat hij behoorde tot de groep
journalisten die zich toelegden op anti-communistische heksenjacht.218 Ik vertelde dat Heitink me zelf eens informeerde
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over een foto van Bernhard, in Parijs met een jonge dame, die
koningin Wilhelmina had gekocht om verspreiding te voorkomen. Bovendien weet ik uit de eerste hand dat ambassadeur
Romanov een vrij hartelijke verhouding met de prins heeft,
met de hele koninklijke familie trouwens, en in het bijzonder
met Beatrix en Claus.219 Het is gewoon puur geklets dat de KGB
zich met Bernhard zou bezig houden, laat staan om hem dwars
te zitten. Misschien zijn ze er in de VS langzamerhand achter
hoeveel journalisten in het geheim voor de inlichtingendiensten werken. In Nederland is Heitink er in ieder geval een van.
Carel Enkelaar belde me terug na uitvoerig contact gehad te
hebben met Gerard Croiset, over de dood van Dimitri Dimitrov. Gerard had een aantal dingen gezegd die niet per telefoon
overgebracht konden worden. We zouden er in Paramaribo
verder over spreken. Hij vroeg nota bene: „Wat ga jij in Suriname doen?” Hij zou daar van 5 tot 20 februari verblijven.
„Wat doe jij daar dan zo lang? Ga je guirlandes voor Juliana
helpen opruimen?”
14 januari 1978

Waarom heb ik gedroomd dat ik op een motorfiets zat, deze
ergens op de Dam liet staan waarop het ding prompt gestolen
werd? Heeft het te maken met mijn vliegticket dat ik verloren
ben?
Lennox Bower herhaalde dat hij voor geen geld ter wereld de
zittingen in het Time-proces had willen missen. Ik vertelde hem
dat bijvoorbeeld Carel Enkelaar mij eens had toevertrouwd in
de Lockheed-zaak van mening te zijn dat prins Bernhard moest
opkrassen. Stel je voor dat dit nu naar buiten zou komen? Of
hoe mejuffrouw Büringh Boekhoudt me vertelde dat Beatrix
zonder rechercheur en alleen in de auto naar Amaliagaarde
reed, om daar bij haar oude gouvernante uit te huilen over het
Lockheed-schandaal dat de familie had getroffen?
Ik vertelde de advocaten van Time dat ambassadeur Romanov
na het artikel in Time had gezegd: „We know better than anyone else that you are not a KGB agent.” Op een gegeven moment
waarschuwde Lennox me: „In a way, Willem, you are here in
court, so take care, you could be held in contempt of court.”
„Well, we will see about that,” antwoordde ik. Ik zei ook nog:
„Gentlemen, if I were to open my entire file from 1925 till
now, I would only prove my case, that never at any time, I was
connected with any intelligence service in the world.”
219 Romanov leerde hen goed kennen tijdens een reis door de USSR.
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Er is veel fuss over de begrafenis van Hubert Humphrey.
Tennessee Williams en zijn voormalige lover Donald Windham
vechten hun bonje uit via brieven aan The New York Times,
waarmee ze zichzelf eigenlijk te koop zetten als mediocrities.
Such vulgarism will never take place between Peter and me,
that’s for sure.
Washington, Hilton hotel
Fletcher Prouty stond op Dulles Airport inderdaad bij de gate.
Hij vertelde me een reeks opzienbarende zaken. De enige keer
dat de dood van Dimitri Dimitrov op de radio was vermeld,
was om 01:00 uur. De zeventien kogelgaten in zijn lichaam bewezen dat hij door een team was vermoord „because this way
220 Zie Memoires 1966-1967.
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Ray Price begint om duidelijke redenen zijn memoires met
Nixons „coup” in Peking. De president had kennelijk het
hoogste respect voor Chou En-lai. „My talks with him,” had
Nixon gezegd „in terms of scope, and of give and take, were
an experience that perhaps will not be exceeded in my lifetime.” Price stelt terecht: „No presidency in the nation’s history
ever spanned such a range between its heights and its depths
(…). Nixon’s triumphs and his downfall must be viewed together.” Hij lunchte met psychiater David Abrahamsen toen
deze zijn boek over Nixon schreef. Ray doet hem wel wat te
makkelijk als niet relevant af. Arnold Hutchnecker, de psychiater die door de jaren heen wèl veel contact met Nixon had,
heeft later niet voor niets gepleit voor een psychische test voor
heren die naar het Witte Huis werden gedelegeerd.
Wanneer hij een bezoek van Nixon aan Indonesië beschrijft,
meldt Price dat zij logeerden in de woning van de Amerikaanse ambassadeur Marshall Green. „Green was exceptionally insightful not only about Indonesia, but also about the area in general.” Haal je de duivel. Green was in 1965 nauw betrokken
bij de CIA-coup tegen Sukarno. In 1966 ben ik hier immers zelf
met Green en president Sukarno over bezig geweest.220 Wat
een boek als dat van Ray Price dan toch enigermate onbetrouwbaar maakt, is niet alleen dat Price aan Nixon trouw gebleven is, maar ook doordat hij als voormalig overheidsdienaar
niet in de positie is om open en bloot uit de doeken te doen
hoe smerig Washington al sedert 1957 in Indonesië is bezig geweest, culminerend in een full scale coup in 1965.
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everyone and each of them can say: my gun did not go off.” Ik
begreep dit niet helemaal maar Fletcher verzekerde me dat hij
via drie bronnen het bericht bevestigd had gekregen. Na dit
ene bericht was er met geen woord meer over gerept. „A total
black out followed,” zei hij. „It is like with Jimmy Hoffa221, he
disappeared and you will never hear from him again.” De kolonel was het met me eens dat het hele verhaal verzonnen kon
zijn om onder een andere naam zijn inlichtingenwerk voort te
zetten. Wat moet je nog geloven? Een team killing wees op CIA
betrokkenheid. Prouty was in ieder geval met Eric Potter, en
later met de uitgever van Gallery magazine, overeengekomen
dat de moord op Dico in het volgende nummer zou worden
vermeld.
Tijdens de rit naar de stad wilde Fletcher voornamelijk weten
wat George de Mohrenschildt vlak voor zijn dood precies had
gezegd over zijn betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Dallas. „Well, he really never gave details. He was about to give
them to us,” zei ik „and then he disappeared from the face of
the earth.”
Fletcher was van mening dat Jim Garrison op zijn vingers had
kunnen natellen dat hij vast zou lopen want een District Attorney in New Orleans heeft geen jurisdictie in Dallas. Marguerite Oswald zou een proces in Dallas moeten beginnen om voor
eens en voor altijd vast te stellen wat er 23 november 1963 is
gebeurd. Patrick Russell zou het kunnen uitvoeren. „What do
you know about him?” Ik antwoordde: „Weinig of niets.
George de Mohrenschildt always said: ‘Pat is devious enough
to tackle Time’.”
Hij gaf me een kopie van een radiocommentaar over Donald
Donaldson door Art Cherry, waarin over mij gezegd wordt dat
ik niet geaarzeld zou hebben om een interviewer van ABC-televisie bij zijn lurven te pakken.222 Na de ambush van William
Sullivan werd volgens Cherry de vraag gesteld: „Who would
be next, Donaldson or Oltmans?” Het is wel een feit dat na
Werner Verrips in 1964, George de Mohrenschildt in 1977 nu
dus ook Donald Donaldson naar de andere wereld is geholpen.
Fletcher herinnerde zich met een zekere Lou Stapels een aantal
radioprogramma’s te hebben verzorgd. „Later he was found
dead, so-called suicide. While he was left-handed, he shot himself through his right temple.”
Ik belde met het Select Committee for Assassinations waar men
niet beter wist dan dat Dico op 7 december 1977 was ver221 De beruchte, verdwenen vakbondsleider.
222 Zie bijlage 26.
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Ik heb een special delivery aan Marguerita Oswald gezonden met
vermelding van de conclusie van Fletcher en mij dat zij eigenlijk een proces in Dallas zou moeten beginnen. We kunnen
haar Patrick Russell als raadsman proberen toe te schuiven.
Op televisie werden Carter, Nixon en Ford in de Oval Office
getoond. Carter nam een voormalige moordenares in dienst als
babu voor zijn dochter Amy. Dan kan hij Nixon ook wel vergeven. Hij beloofde in 1968 vrede in Vietnam te brengen, terwijl de oorlog vrolijk verder woedde en nog eens enkele tienduizenden Amerikaanse soldaten over de kling joeg. Walter
Mondale spreekt over meneer Humphrey als de paus van de
Amerikaanse politiek. Nu gaat hij toch wel een beetje ver, het
is nuts.
Carter verhaalde hoe hij met Humphrey het onderwerp „zonde” besprak. Zonde was het gevolg van „we fail the glory of
God,” aldus de president.
Gennadi Vassiliev, de correspondent van Pravda, was een half
uur te laat, maar hij kwam naar het Hilton. Ik was zelf al zowat
klaar met de lunch. We tafelden nog anderhalf uur. Hij was natuurlijk geïnteresseerd in het verhaal over Donald Donaldson.
Ik wilde hem een foto van Dico geven maar die gaf hij gewoon
weer terug. Bang om zijn vingers te branden? Ik lichtte hem in
over wat er in Dallas tegen Time had plaatsgevonden omdat ik
er geen zin in had voor KGB-agent uitgemaakt te worden. Hij
kende het boek van Lloyd de Mause over Carter niet maar zou
het bestellen. „But it will be impossible to write about it,”
voegde hij er meteen aan toe.
Ik bracht een bezoek aan mijn oude vriend Joseph Borkin.223 Ik
vroeg hem voor de zoveelste maal wanneer hij over Bung Karno en Indonesië zou gaan schrijven. „I will write about it,” zei
hij. „Remember, Indonesia will forever remain a banana republic with some outside power now, having the real power in
Djakarta.”
Dacht hij dat Suharto van het toneel zou verdwijnen?
„If he does, some other generals will take over. Did you ever
meet an honoust general?” Hij was complimenteus over Mor223 Zie Memoires 1953-1957 en verder.
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moord. Ze hadden van Richard Sprague gehoord dat Mae
Brussell het had omgeroepen. Nu geloof ik het helemaal niet
meer. Alhoewel, Fletcher Prouty beweerde het bericht bevestigd te hebben gekregen.
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ton Halperin. „When he discovered he had been wiretapped
by Henry Kissinger, he resigned, took the government to court
and won. Halperin is a man, who has done much for this
country.” Hij adviseerde mij, me in mijn zaak tegen Time te
beroepen op het First Amendment. Joe is de advocaat van Jack
Anderson in een zaak tegen de regering, of liever, tegen Nixon
& Co. De rechter gaf Anderson het bevel bronnen te overhandigen of de zaak te laten schieten. „We are going to court in
two days with our reply,” aldus Joe Borkin. Ik vroeg of hij Jimmy Carter een ramp vond. „No, I don’t think so. He is a fast
learner and he is clever. I wished he did not fake this born again
in Jesus balony.”
„But isn’t it real with Carter?” vroeg ik.
„That makes it even worse. But he has a chance. There is no
war, there is no depression. He should quickly get rid of Zbigniew Brzezinski. That man is terrible. He should bring Henry
Kissinger back. Henry is an intellectual tailor, he cuts whatever
clothes are needed. He seems more sympathetic with Carter’s
policies. And he has humor, and that’s what Carter needs.”
„How about Nixon?” vroeg ik.
„When you saw him on television these days, you felt sorry for
him. Nixon is nothing anymore. He is a ghost in flesh, a nonentity. For a comeback you need to be lovable. Nixon is not.
He is really finished.”
Daarop vroeg ik jurist Borkin om advies inzake een proces in
Dallas via Marguerite Oswald. „Impossible,” was het antwoord. „Oswald was arrested and shot. There is absolutely
nothing you can legally do now. Maybe Mrs. Oswald could ask
for a formal Congressional inquiry. If Larry Flint of Hustler
wants to do something serious he should give 100.000 or
250.000 dollars for a real investigation into Dallas. Perhaps
there should be an official private commission, with a chairman
everyone would respect like Arthur Goldberg. But he could
not serve, he is too much identified with the Kennedy’s. Maybe Archibald Cox or Elliott Richardson.”
De clou is dus, dat omdat Oswald zelf al dood is, zijn moeder
weinig meer kan doen. In het geval van Earl Ray, de vermoedelijke moordenaar van Martin Luther King, zou het wel kunnen want Ray leeft nog. Joe bestempelde Allen Dulles van de
CIA als „an absolute crook”, wat Dico dus ook altijd heeft gezegd. „I think some nut who was sufficiently stirred up by the
Bay of Pigs invasion, killed JFK.” Het leek hem niet onwaarschijnlijk dat George de Mohrenschildt inderdaad Oswald kon
hebben aangezet wraak te nemen op JFK. „However, there are
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sufficient troubling questions,” aldus Joe „to investigate Dallas
seriously. But a man like Richard Sprague spoils the image of
the Select Committee on Assassinations. He was on camera all
the time. What Marguerite Oswald could do, is suing the Dallas Sheriff’s Office for damages in not protecting her son while
in custody.”
Joe kwam met nog een startling revelation. Hij dacht net als ik
dat Watergate-inbreker James McCord gewoon was verraden
om Nixon in verlegenheid te brengen. „Do you know Willem
that it was Bud Fensterwald224 who really opened up Watergate
and brought Nixon down? It was Fensterwald who designed
the letter that McCord send to Judge John Sirica? You know,
Mark Lane, Bud Fensterwald, Larry Flint, they are all a collection of lunatics, but they may get this thing off the ground after
all. Actually, Dallas should be tackled by a first class guy. It was
Harold Weisberg who came to me first. We went through his
manuscript and he sold 100.000 copies. Next came Edward Jay
Epstein. Really, Watergate became a horror. If you were to put
it all into one plot, nobody would believe it with the mafia
connections, the CIA, all the murders, unbelievable.” Wanneer
Flint maar genoeg geld op tafel legde, was Borkin eventueel
bereid zijn talenten beschikbaar te stellen. „After all, I wrote
The Corrupt Judge long ago.” Joe blijft een goede vriend.
Ik belde de heer Keuch op het Justice Department. Hij antwoordde volkomen laconiek dat Donald Donaldson zich niet
in de Verenigde Staten bevond. „I have no jurisdiction to bring
a US citizen back here without a grand jury investigation or a
criminal trial in progress – not even in the case of a civil suit I
could do it. Since in the case of Donaldson there were no criminal violations involved….” Ik vertelde hem dat volgens recente informatie, Donaldson reeds geruime tijd in Amerika
was. Hij reageerde zeer verbaasd. Hij had de kwestie met het
Select Committee for Assassinations besproken en daar wist
men ook niet hoe het verder moest met Dico. Uiteindelijk
vertelde ik hem dat Donaldson volgens een radio-uitzending in
Californië op 9 december met zeventien kogels zou zijn vermoord. Hij zei: „We don’t know that. How long ago you
said?”
„One month perhaps.”
Hij reageerde volkomen verbaasd. Wie moet of kan je nog geloven in dit land?
Soms denk ik dat de dood helemaal niet iets is om tegenop te

■

MEM23revisie

1977 – 1978

■

MEM23revisie

04-07-2008

12:03

Pagina 266

zien. Maar wie zou ik kunnen vragen een oogje in het zeil te
houden op Peter?
Een Federaal Gerechtshof heeft eveneens besloten dat media er
niet toe kunnen worden gedwongen openbaar te maken hoe
hoofdredacties opinies vormen. Ook dit is weer een stap in de
richting van meer bescherming van journalisten aan de hand
van het First Amendment.225
Ray Price geeft toe: „There would not have been a Chuck
Colson if there had not been a dark side of Richard Nixon.”
Hij voerde Nixons verzoek snel en efficiënt uit, brak in op
Watergate en legde de eerste steen voor het Watergateschandaal. Maar terwijl Price de man als een onnozele hansworst afdoet die loyaal aan Nixons wensen voldeed, kan je je ook afvragen of Watergate niet een vooropgezet plan was om Nixon
van het toneel te laten verdwijnen op het moment dat hij een
streep leek te zullen zetten onder de oorlog in Vietnam. Zoals
JFK werd opgeruimd toen hij in 1963 hetzelfde wilde doen.
Was Colson een dubbelagent?
Wanneer Price dan schrijft dat „the move into Cambodia,” zoals Nixon en Kissinger dat bepaalden met alle gevolgen van
dien226 „was a bold stroke,” dan heb ik de neiging geen letter
meer verder te lezen. De demonstraties die volgden op de
Amerikaanse invasie van het koninkrijk Cambodja, veroorzaakten „a wave of hysteria” volgens Price. Natuurlijk bestonden er, vooral onder jongeren, heftige reacties. Zij zouden immers de kastanjes uit het vuur moeten halen. Bij demonstraties
werden toen zelfs vier studenten van Kent University vermoord door de Nationale Garde. Ray komt vooral in opstand
tegen het initiatief van president Kingman Brewster van Yale
University, die met duizenden studenten naar Washington trok
om zich bij het Congres en in regeringskringen te beklagen
over het Amerikaanse gedrag in Zuidoost-Azië. Hij schrijft:
„This was an action which particularly outraged me as a member of the Yale community.” Zulke woorden maken mij, die
zelf enige tijd deel uitmaakte van de Yale crowd, woedend. Ik
ga volkomen mee met Kingman Brewster en zijn studenten.
Het toont slechts aan hoe ver de heren in het Witte Huis verwijderd zijn van de realiteiten in het land zelf. En dan te bedenken dat Ray Price tot de meest waardevolle mensen van de
staf van Nixon behoorde. Ray komt in zijn boek niet als bijzonder slim over. Een tegenvaller.
225 The New York Times, 15 november 1977.
226 Gevolgen die in 1993 nog altijd niet zijn overwonnen.
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Ik belde met Ken Klein, een oude vriend, lid van het Select
Committee for Assassinations. Hij bleek niets van de moord op
Donaldson af te weten. Hij wilde wel de verschillende telefoonnummers van hem in Londen en Ierland hebben.
Ik had een uitstekende lunch met Fletcher Prouty. Om te beginnen legde ik contact tussen hem en Joe Borkin, die ik thuis
belde. Hij wilde Fletcher ook spreken. Hij had onlangs samen
met Jack Anderson een lezing gegeven aan de Harvard Law
School. Fletcher noemde mijn proces tegen Time „a comic
opera, because it is one journalist suing another one for sources.”
„Do you think that’s funny?”
„Leave it to Oltmans…” was Fletchers reactie.
Hij zei een brief te hebben ontvangen waardoor hij nog zekerder was van de moord op Donald Donaldson. „The man is
dead,” verzekerde hij. „They killed him. That’s what happens
with middlemen.”
Ik vroeg Joe Borkin of hij het ook een comic opera vond. „I
don’t think so. I know you.”
„As long as the Dallas assassination will not be solved, there will
not be a good American president in the White House,” zei
Fletcher. „Every single president since Dwight Eisenhower was
controlled. It had never been done before, to have the president and the vice-president travel in de same motorcade. Lyndon Johnson said before he died: ‘I knew all along that Lee
Harvey Oswald did not do it.’ When LBJ announced March 31,
1968 his decision not to run, he took off his glasses, laid down
his speech, looked straight into the cameras and what he actually meant was: I have had enough of this constantly being controlled.”
Volgens hem veranderde de samenzwering tegen JFK de Verenigde Staten permanent. „LBJ resigns. Bobby runs, beats everybody and he is shot too. Nixon was likewise controlled. They
had to kill Bobby Kennedy to be able to control the Nixon
presidency. Now, Nixon was there puppet. Hubert Humphrey
ran against Nixon, but he must have been scared to win. After
Nixon started to play his own games, Watergate ended that
presidency and Ford came in. Gerald Ford stayed within the
line laid down for him. But they even shot at him twice.”
„I’m scared for Jimmy Carter,” vervolgde hij. „Did you see on
television how miserable he looks lately? I don’t think Carter
will live, so we will get Walter Mondale. He will be the next
puppet. Or they will name John Conally, he already walks
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around with one bullet. That is a warning. He would be under
control. The only guy who could perhaps upset the entire
game, is Jerry Brown from California. That would scare the
hell out of them. It all began with JFK. Don’t think the Kennedy’s are all as neat as they sound. They have been killing
people.”
Hij zag mijn verbazing.
„Well, some of these top businessmen have been bumped off.
Penn Jones, the journalist, is making a list of them. He feels it
were all killings from one side. He doesn’t realize that the Kennedy’s are killing back. It was in this context excellent, that you
brought forward in you interview with ABC-television, that
they also killed Aristotle Onassis’ son Alexander. You should
also write about that. Go to Christina Onassis and say: ‘Give
me a person that speeks freely.’ Gore Vidal is into this too. Perhaps you could speak with him. The constant naming of Oswald as sole assassin continues to mislead the public. Look how
far this has gone.”
Ik vroeg hem wat het verband was tussen de CIA en de maffia.
„Well, the mafia is usefull to them. They can hire mafia gunslingers to kill for the CIA. So let’s say, there is somewhere in
the world a coup d’état. The new general that takes over cancels the franchises of the guys who worked with the former regimes. So, this coup leader asks the CIA to appoint new people.
They get rich within a year that way. That’s how the CIA works
everywhere. The machine operates like that. How do you
think Philips of Eindhoven works in Thailand? Adlai Stevenson was at one point dividing the diamonds in Africa. They all
work through the franchise system. And they work through
bankers and banks. Why could the United States never really
get Vietnam? Because the French banks stayed in. JFK wanted
to replace the ruling crooks and bankers with his cronies and
robbers. So those who were there said: let’s get rid of this son of
a bitch. Now, this is the big fight and this is what is really going
on.” Zowel Fletcher Prouty als Joe Borkin wezen naar Allen
Dulles als een van de supercrooks waar alle ellende van de CIA
mee is begonnen.
„They killed your friend Dico,”zei hij „like they do not hesitate to kill middlemen. They killed Jack Ruby. It could very well
be that James Angleton, the ousted CIA chief, in charge of
counterespionage, encouraged Dimitri Dimitrov to approach
you. He could have been a friend of Dimitrov. People always
look upon the CIA as a monolith but the basterds do a lot of infighting. It is like the mafia families, who shoot each other all
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227 Newsweek, 23 januari 1978.
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the time. To sum it all up: it begins with the banks. American
banks are the second strongest in the world. European banks
still come first. When I was working at the Pentagon, a banker
came to see me. Textron was a company set up by the banks. It
made billions and billions on the war in Vietnam. They went
into everything, even helicopters.” Ik concludeerde dus dat,
net als het verhaal Oswald, Watergate een verzinsel was. „If we
are to be partners,” aldus Fletcher „ we should fully understand
each other.” Zo lagen de kaarten dus.
Ik nam vanwege het slechte weer voor de veiligheid maar een
Greyhound bus naar Richmond. Daar houdt ik morgen een lezing voor de Tuckahoe Women’s Club. Ik sprak daar eerder in
1961, 1963 en in 1967. Morgen wordt dus de vierde maal.
Newsweek heeft een schitterende reportage van vijf pagina’s,
227
LORD OF THE PIANO , over Vladimir Horowitz, nu 74, geboren in Kiev. Toen Rachmaninoff arriveerde voor een recital in
de stad, arrangeerde de moeder van Horowitz een auditie. De
jongen was toen vier jaar. Toen zij op het afgesproken tijdstip
arriveerden, was de meester al vertrokken. Later zouden zij elkaar in New York toch ontmoeten en ontstond een vrienschap. In 1933 trouwde Horowitz met Wanda Toscanini: „I
fell in love with his pedaling on the piano, not the bicycle,”
vertelde zij aan interviewer Hubert Saal. Gemiddeld ontvangt
hij 35.000 dollar per optreden. Een leven van muziek en de
piano, eens mijn droom.
Ann Sloan Jones, mijn oude vriendin, haalde me in een slee
van het busstation. „To make my ex-husband jaelous,” zei ze.
Ze was wat ouder geworden, maar zag er verder uit zoals ik me
herinnerde. Terwijl ik op haar wachtte, sprak ik met een blonde jongen, open gezicht, aardige ogen, mooie tanden, die al
acht maanden meisjes oppikte bij busstations, alleen om met
hen naar bed te gaan. Hij droeg een lekkere overall met een
rode trui en een col eronder. Zijn haar zat prima. Ik had de
drang om hem te pakken. Hij had zijn vader nooit gekend, zijn
moeder was overleden, „most of my brothers are in jail”. Hij
had zelf in een opvoedingsgesticht gezeten en wist absoluut
niet wat met zichzelf te doen. Als ik in Richmond had gewoond, zou ik hem gevraagd hebben bij me te komen wonen.
Ik denk dat hij het gedaan zou hebben. Ik zei: „Actually I am
glad I do not really know you, because I would start to worry
about you.”
We dineerden in The Tabacco Company, een oud pakhuis,
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omgbouwd tot een restaurant. We hadden een tafeltje op de
derde verdieping. Het was plezierig Ann terug te zien. Ze heeft
een nieuw huis gekocht met bijna 3 hectare tuin voor 195.000
dollar. Zij denkt er later 400.000 dollar voor te kunnen krijgen.
Haar zoon Hal Jones woont nog steeds bij haar. Ann heeft inmiddels drie echtgenoten gehad.
18 januari 1978

Richmond, Virginia
Het huis kijkt uit op de James rivier. In de zomer moet het hier
prachtig zijn. Ann was de afgelopen zomermaanden naar Europa gegaan om antiek te kopen. Ze kocht schilderijen die je
overal in huis aanstaren: gezichten van onbekende mensen
maar een paar honderd jaar oud. Zij onderstreepte intussen de
rottigheid om haar heen, hoe vrienden zich ontpopten als vijanden, hoe mensen altijd van haar profiteerden omdat zij gefortuneerd was en hoe hopeloos zij het allemaal vond.
Om 11:00 uur gaf ik de lezing, gevolgd door een lunch met zes
dames in het Richmond Museum.
Een vragenstelster kwam met de opmerking: „How do we
know that you are not paid by Mr. Nixon to say those things?”
Dit was een reactie op mijn mededeling dat Nixon, net als anderen, het slachtoffer was geweest van een samenzwering om
hem weg te krijgen. „He was betrayed because he wanted to
end the war in Vietnam.” Waarop een ander lid van de club
zei: „We never heard that before.” Enthousiast applaus volgde.
Ann geeft 28 januari een feest waarbij Liz Taylor en haar man
aanwezig zullen zijn. Ik moet er niet aan denken. Ze was overigens verguld dat ik haar in mijn lezing had genoemd. „I never
had such an excellent press agent before.”
Ik vloog terug naar La Guardia en nam een kamer in het Van
der Bilt YMCA aan 47th street.
19 januari 1978

New York City
Ik schreef mevrouw Offereins een bede om vooral lief te zijn
voor Keke. Theo blijft voor mij harteloos, al is hij mijn broer.
Ik zou hem willen schrijven maar ik voel niets. Ik kan maar
niet vergeten dat zij niet een keertje voor de hond van mam
hebben willen zorgen. Ik probeer hem te bezoeken en contact
te houden maar mijn „hart” is er niet echt voor in.
Joop Sandé is nog altijd fashion model. Hij staat weer in The New
York Times. Wat doet hij toch met zijn leven, zo’n aardige, intelligente jongen?
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228 Jan van de Wouw werkt in een psychiatrische kliniek.
229 The New York Review, 9 januari 1978.
230 Henk Hofland bedreigde Wim Hazeu in 1985 op dezelfde gronden bij het verschijnen van het eerst deel van mijn memoires.
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Soms hoop ik dat de carrière van Peters broer Jan, Peter zal inspireren toch weer zijn studie op te nemen en niet in de
theaterwereld te blijven hangen.228 Ik ging naar St. Christopher
Chapel en brandde twee kaarsen: een voor mam en een voor
Peter.
The New York Review publiceert een brief van Francis Galbraith, voormalig VS-ambassadeur in Jakarta, die keurig het
CIA-standpunt verdedigt dat de coup van 1965 door de PKI
werd bewerkstelligd, en niet „an inter-army affair” was zoals
Bung Karno en zij die bereid zijn Amerikaanse schurkenstreken onder ogen te zien en voor mogelijk te houden, dachten.
Galbraight noemt het „an educated guess” dat niet een miljoen
mensen door Suharto & Co. werden vermoord maar stelt dat
het er minder dan 500.000 waren. Martin Ennals van Amnesty
International herinnert eraan dat admiraal Sudomo al sprak van
500.000 vermoorde mensen terwijl er sedert 1965, eveneens
volgens Sudomo, 750.000 mensen werden gearresteerd. Ook
bestrijdt Ennals terecht dat het hier persé om communisten zou
gaan. We weten allemaal dat die mensen, inbegrepen de meeste PKI-ers, Sukarnisten waren. Intussen wordt de geschiedenis,
op zogenaamd gezaghebbend niveau, verder vervalst. Wat valt
er tegen te doen? Niets.229
Als je ziet hoe Tennessee Williams en Donald Windham elkaar
publiekelijk in de haren vliegen, vraag ik me af hoe het met
„onze” brieven zal gaan. Peter moet er een paar duizend hebben aan het einde van de rit. Windham liet via een dijk advocaten Williams tot twee maal toe weten dat hij de brieven, en de
uittreksels daaruit, mocht publiceren. Williams komt nu met
een slap verhaal dat hij twee brillen heeft: „social glasses” en
„reading glasses”. Hij tekende met social glasses en wist niet
precies wat het was. Hij tekende altijd al documenten zonder
ze nauwkeurig te lezen en zijn voormalige lover had hem
„ruthlessly exploited” door hem op een feestje te vragen de
stukken te tekenen. Maar in een tweede brief licht Windham
toe dat Williams zes weken later een tweede stuk tekende dat
hem toestemming gaf de brieven te publiceren. Waar blijf je
dan? Tennessee Williams moet geschrokken zijn van zijn eigen
geschrijf, en spoot venijn. Dat is alles.230
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Indian Harbor Yacht Club, Greenwich, Connecticut
Six ladies chatter over luncheon, an absolute horror. Er is geen
ontkomen meer aan. Om 14:00 uur spreek ik de Women’s
Club hier toe. De spreker na mij is de echtgenote van admiraal
Zumwalt. Honorarium (schoon): 325 dollar.231 De dames waren zeer anti-Nixon.
Ik kreeg twee brieven van Peter.
Eric Estrada, die als motoragent in Highway Patrol in Californië speelt, vind ik een absolute beauty om met huid en haar te
verorberen.
Larry Flint van Hustler blijft hele pagina’s in kranten kopen en
adverteert een miljoen dollar te zullen betalen aan diegene die
de informatie aandraagt waardoor de moord op JFK naar waarheid kan worden achterhaald. Er meldt zich geen hond want
het waren de CIA en de maffia zelf.
20 januari 1978

New York City
Een vreselijke sneeuwstorm. Ik haat dit. „A man needs fifteen
years to emerge from adolescence, find his place in adult society and commit himself to a more stable life (…). It’s growing
up with a dream,” aldus Daniel Livingston, psycholoog aan
Yale University. Dit artikel moet gauw naar Peter. Eigenlijk
ook naar Richard Thieuliette. Ik heb nooit een toekomstdroom gehad want ik ben altijd in de weer geweest met onmiddellijke zorgen om geld, schulden, angsten en what-willhappen-next-vragen. Dat is precies waartegen ik Peter zou willen
beschermen. Mijn enige droom op dit moment is te slagen met
ABC-televisie of om in Amerika een boek over George de
Mohrendchildt te publiceren. Zou Peters geheime droom zijn
een ster te worden? Misschien heb ik wel meer dromen gehad
dan waar ik me nu van bewust ben, bijvoorbeeld om eens een
eigen lover, een speciale vriend te hebben.
Ik zie nooit alleen de ogen van de mensen, maar daarin hele
werelden van vraagtekens, hunkeren en pijn.
Eric Potter van Gallery magazine heeft me een eigen pagina in
zijn blad aangeboden, in de geest van mijn interviewpagina in
Nieuwe Revu. Ik zou dan als Foreign Policy Editor worden toegevoegd aan het colofon van het blad. De deal werd met een
handdruk bezegeld.
Ik kwam Bertie Hilverdink op straat tegen met een aardige,
Duitse jongen, Peter.232 Hij vertelde de omslag van het blad
231 Zie bijlage 27.
232 Zie Memoires 1925-1953.
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Mijn vriendin Mora Henskens had gelogeerd op Paradise Island in de Bermuda’s. Daar was ook prins Bernhard verschenen in een splinternieuw Lockheed toestel. Hij had op een
plantage gelogeerd.233 De prins gaat ondanks Lockheed gewoon zijn gangetje. Waarom ook niet eigenlijk?
Ik ben later nog naar Club Bath gegaan. Het was een van die
dagen dat ik niet veel succes had, althans niet bij de jongens die
ik wilde. Zij die belangstelling hadden, interesseerden me niet.
21 januari 1978

Ik heb geslapen als een roos. De zon schijnt maar het is nog wel
koud.
Fletcher Prouty publiceert een opmerkelijk artikel in Gallery 234
THE BETRAYAL OF JFK KEPT FIDEL CASTRO IN POWER. Fletchers
thema is het volgende: het succes van de invasie aan de Varkensbaai hing af van de vernietiging van drie T-33 jets van
Castro. Kenndy verkeerde in de veronderstelling dat die toestellen vernietigd zouden worden maar iemand heeft opzettelijk de opdracht om die toestellen uit te schakelen teruggedraaid, waardoor de invasie van Cuba op een debacle uitliep.
„The guilt rests with a group of faceless men, who had to prove to JFK that the real power was theirs,” schrijft Fletcher. Vier
233 Hij was in gezelschap van een dame, wat Mora vroeg niet op te schrijven.
234 Gallery, februari 1978.
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Viva te hebben verzorgd. Hij maakte er ook tekeningen bij,
gesigneerd met zijn nieuwe naam Rex.
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B-26 bommenwerpers van de CIA hadden de invasie vanuit bases in Nicaragua moeten ondersteunen. De toestellen waren
volgens Prouty van hetzelfde type als die in 1958 werden gebruikt bij een couppoging tegen president Sukarno van Indonesië. Ze stonden gereed om de invasie te ondersteunen. De
uiteindelijke order om op te stijgen en de invasietroepen te
helpen, is nooit gekomen. Ze bleven waar ze waren. Mijn
vriend is ervan overtuigd, en schrijft dit ook, dat JFK opzettelijk
een internationaal politiek en militair echec werd bezorgd, opdat hij voor eens en voor altijd zou weten wie in Washington
de dienst uitmaken. Kennedy aanvaardde de verantwoordelijkheid en ontsloeg CIA-directeur Allen Dulles maar dat veranderde weinig aan de nederlaag die de president had geïncasseerd.
De CIA vernietigde haar eigen operatie aan de Varkensbaai om
Kennedy het politieke signaal te geven dat de CIA de dienst uitmaakt. Zoals dit ook was gebeurd onder zijn voorganger
Dwight Eisenhower met het opzettelijk veroorzaakte U2 incident boven de Sovjet-Unie, wat als gevolg had dat de topontmoeting tussen Eisenhower en Khrushchev niet doorging. Het
is een adembenemende reportage waarvan ik vrees dat er veel
waarheid in schuilt. Vandaaar dat alleen Gallery zo’n analyse
kan publiceren. De gevestigde pers brandt liever haar handen
aan koud water, net als bij ons.

Lincoln Center
De grote zaal beneden is nogal onhandig. Er is geen middenpad
dus ik moest via oneindig veel mensen om bij plaats AA48 te
komen. Onbegrijpelijk. Ik zie vrijwel niets. Dat kost dan ook
nog dertig gulden. Ik denk aan mijn vrienden in de Bolshoi,
wat me nog altijd geen KGB-agent maakt meneer Schwartz! De
kuddes in het theater hier zijn een wereld van verschil met
Moskou. Om te beginnen was de herenplee barstensvol met
nichten die een glimp trachtten op te vangen van de pikken
van de diverse heren. Dat heeft me nimmer ene moer geïnteresseerd. De invulling van de breinen hier ligt een halve eeuw
voor op die van het publiek in de Bolshoi.
Na Ballo della Regina van Verdi op choreografie van George
Balanchine, kwam gelukkig Sonatine van Ravel, eveneens met
choreografie van Balanchine, waarvan ik zeer heb genoten.
Het had weinig van doen met Ravel maar Bart Cook danste
subliem.
Handke schrijft: „Ein Schrifsteller oder überhaupt jemand, der
mit dem Alleinsein fertig geworden wäre, würde mich nicht
mehr interessieren.” Waarom? Dan begint het juist pas. Daar
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22 januari 1978

De Ierse serveerster in het Waldorf vraagt naar Peter. Dat doet
me goed.
De problemen met de studenten nemen toe voor Suharto. Een
aantal kranten is al gesloten, twee universiteiten zijn door troepen omringd.
Ik belde Bertie en zei dat ik het fijn vond dat zijn vriendje een
lekkere bek had. „Maar ik wil van die lekkere bek af,” zei hij.
„Hij is veel te verliefd.”
Mrs. Charles Preston Marks, een voormalige High School teacher
en lid van de Club in Richmond, schreef me hoe teleurgesteld
ze was van mijn lezing. Ze had me tweemaal eerder gehoord
en made a special effort me opnieuw te beluisteren en had zelfs
haar schoondochter als haar gast meegebracht. „You once were
a responsible speaker. What has happened? When did you develop this sarcastic way of making fun of people and their religious beliefs attitude? I was saddened that the audience was taken in by your talk.”235 Ja, hemeltje, ik ben niet meer de lecturer
van vijftien of zeventien jaar geleden. Sinds 1961 of 1963, toen
ik in Richmond sprak, is John F. Kenndy vermoord, hebben
we een oorlog in Vietnam gehad, een Watergate en zitten nu
met een in Jezus herboren kwebbelaar in het Witte Huis, waardoor je toch warempel je ideeën over Washington – of de
mensheid – enigermate bijslijpt.
Ik ben met Mora naar Saturday Night Fever met John Travolta
geweest. De musical is naar het scenario van Norman Wexler
en gaat over een discotheek in South Philidelphia. Wat kan die
Travolta dansen! Ongelofelijk!
23 januari 1978

Weer meer onrust onder de Indonesische studenten. Er zouden
al veertig studentenleiders zijn gearresteerd. De jongeren willen niet dat Suharto voor een termijn van vijf jaar wordt herkozen. Ze zeggen dat hij er niet in is geslaagd de corruptie te be235 Brief d.d. 21 januari 1978.
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zou ik wel eens antwoord op willen hebben van hem. Ik denk
dat juist door de aanvaarding van de uiteeindelijke eenzaamheid, het alleen zijn, mijn relatie met Peter zoveel heeft gewonnen. Je zou kunnen zeggen, door het aanvaarden van de
realiteit zoals deze is.
„Warum muß es denn jeden Tag Nachrichten geben?” Ja,
waarom?
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strijden en de dringende sociale en economische problemen op
te lossen. Zou een omverwerping van het regime van deze
kwalijke mijnheer überhaupt denkbaar zijn?
Ik ontmoette Bill Sheehan van ABC-televisie. Er zal 3.400 dollar op mijn rekening bij Chase Manhattan worden overgemaakt. Ook hij lijdt aan de Amerikaanse celebrity-ziekte, die
trouwens ook in Nederland steeds meer opgeld doet. Wie in
de gratie is bij Henk van der Meijden heeft het gemaakt. „Jermen Gvishiani is an important man in Moscow,” aldus Sheehan „but not quite a celebrity in the United States.” Ik bleef
niet lang. Wat moet je met zo’n benadering? Ik overtuigde
hem ervan dat Donald Donaldson de pijp uit was en dat we dit
in april in een speciaal nummer van Gallery wilden brengen.
„How are you going to keep it a secret till then?” vroeg hij.
Dat weet ik ook niet.
Ik belde met dr. Arnold Hutschnecker, die me ontmoedigde
hem op te zoeken want hij was met een nieuw boek bezig.
Newsweek is van mening dat de Nieuwe Narcissus stervende is
omdat hij als mythologisch prototype niet in staat is enige affectie terug te geven.236 „His fatal flaw, however, is not really
self-love but a grandiose expectation of himself that cannot be
sustained and makes him vulnerable to chronic bouts of boredom and inner emptiness.” Er is aan de University of Michigan
zelfs een symposium geweest over „Narcissism in Modern Society”. Ik denk dus ook dat zelfrespect wat via de geest wordt
bereikt, even belangrijk is als sexualiteit wat via het lichaam
wordt meegegeven. Christopher Lasch noemt narcisme „the
key to understand why self-preservation and psychic survival
pervade the moral climate of contemporary society.”
Psychoanalyticus Otto Kernberg typeert de narcist als volgt:
„Frequently charming and charismatic, he tends to enjoy only
fleeting emotional contacts, rather than genuine, long-term intimacy.” Maar dan later: „Once they begin to age however,
narcissists suffer intensely from the loss of youth, beauty and
power because they have been unable to identify with the happiness of others or with any on-going human enterprise.” Dus
zoiets als Bob Slocum in de roman van Joseph Heller Something
Happened waarbij de narcist verstrikt raakt in een persoonlijke
hel „where everyone reminds me of me”.
Psychoanalyticus Heinz Kohut postuleert dat omdat het familieleven in de moderne samenleving totaal is verstoord, ook
nieuwe ziektebeelden opdoemen. „The modern child is lone236 Newsweek, THE NEW NARCISSISM, 30 januari 1978.
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24 januari 1978

Lach niet, Breznhev en Luns kruisten de degens! Het is eigenlijk te gek om los te lopen dat er niemand is die een idioot als
Luns kan stoppen. Het is zelfs Bernhard niet gelukt. Dus wat ik
Peter hierover schreef, blijkt weer juist te zijn. Breznhev zond
aan de staatshoofden van de NAVO-alliantie brieven om te
waarschuwen tegen het ontwikkelen van een neutronenbom.
Luns sloeg meteen terug. Hij verklaarde: „By any objective
judgement the Soviet Union has intentionally developed a military capability far beyond that required for the defense of the
homeland.” De USSR besteedt dertien procent van het nationaal inkomen aan bewapening, de NAVO-landen vijf procent.237
Ik overlegde met Eric Potter en public relations directeur Tony
Staffieri dat ik naar Amsterdam zou moeten gaan om voor het
speciale nummer in april het nodige materiaal op te halen uit
Amerbos. Ze keurden dit na overleg met de uitgever goed, dus
wip ik even over naar Londen en Amsterdam. Onvoorstelbaar
dat ik morgenavond Peter in mijn armen zal kunnen sluiten. Ik
kan ook Keke even uit de kennel bevrijden. Zo onverwacht allemaal.
Ik lees Heresies van Thomas Szasz.238 Aardig boekje met observaties.
Ik had een korte ontmoeting met Michael Korda, die me zonder verdere verklaring een kwartier liet wachten. Hij ontving
me in een scharlakenrood coltruitje, jeans en een goedkope,
koperen armband maar hij zag er jong uit. We bespraken de
mogelijke publicatie van het boek van dr. Jermen Gvishiani.
John Behrendt is van Esquire overgestapt naar New York Magazine. Hij vroeg me meteen te komen dineren maar ik vlieg
morgen naar Londen en wilde slapen.

237 The New York Times, 24 januari 1978.
238 Thomas Szsasz, Heresies, Anchor Books, New York, 1976.
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some, there is no gleam in the mother’s eye for him and he is
depressed because he is emotionally underestimated. So he
turns to himself for stimulation. If this pattern goes unchecked,
the child develops a narcissistic personality disorder. He eventually experiences great swings in self-esteem end is depressed
by the slightest rejections. He may also become addicted to
drugs or engage in perverse sexual activities – not for the joy of
it but because he is driven by immense need for intense narcissistic experiences.”
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25 januari 1978

Ik neem de dagvlucht vanaf JFK naar Londen met PANAM, dezelfde vlucht die ik destijds met De Mohrenschildt nam. Peter
komt me van het vliegveld halen.
Gisterenavond kwam Jerry Policoff naar de flat van Mora
Henskens. Volgens hem was Fletcher Prouty een frontman van
de inlichtingendienst van het Pentagon. Edward Jay Epstein
was een CIA-journalist die mij in zijn komende boek als KGBmannetje zou identificeren.239 „I hope he will do that,” zei ik
tegen Jerry. „I will take him to court at once.” Hij vond dat
een journalist verplicht was te verifiëren wat De Mohrenschildt
vertelde, zeker als hij dit ging publiceren. Ik antwoordde hem
dat ik lang genoeg meedraai in dit circus om te weten dat je
nooit de feiten of de waarheid kan achterhalen, wat je ook
doet, en dat ik daarom nooit iemand a priori geloof. Bovendien, hoe is De Mohrenschildt te verifiëren als Lee Harvey Oswald dood is? Tenslotte was dat de sleutel tot zijn belang, de relatie van bloodbrother met de vermeende moordenaar van John
F. Kennedy. Dus door te publiceren wat De Mohrenschildt
had verteld, volgde ik het dictum van Arthur Schlesinger in De
duizend dagen. Dit is wat ik heb gezien en gehoord. Laat het een
bijdrage zijn tot oordeelsvorming over een periode in haar geheel.
Ik lees Clearing the Air van CBS-journalist Daniel Schorr.240 Hij
begint meteen al zijn ervaringen in Nederland te vertellen. Hij
kwam er in 1948 bijvoorbeeld achter dat de Verenigde Naties
probeerden druk uit te oefenen op Nederland om Indonesië de
onafhankelijkheid te geven. Hij meldde dit vanuit NederlandsIndië aan Time en The Christian Science Monitor. Den Haag greep
dit bericht aan om de onderhandelingen met de republiek van
Sukarno af te breken „and resume its futile war against the nationalists”. Dan vervolgt hij: „In 1952, The Netherlands’
government and prince Bernhard personally made streneous
efforts to get The New York Times to order me to halt an investigation of Queen Juliana’s relationship with a faith healer.241 It
was a relationship that led the unhappy Queen to believe in religious mysticism and, of more immediate concern to her
government, in a neutralism that contradicted Holland’s support of the North Atlantic alliance. Times executives refused to
intervene.” Uiteindelijk trok Schorr zijn reportage toch maar
239 Edward Jay Epstein, Legend, the secret world of Lee Harvey Oswald, New York,
Reader’s Digest/McGraw Hill, 1978. Epstein was zo verstandig mij niet in diskrediet
te brengen.
240 Daniel Schorr, Clearing the Air, Houghton Mifflin, Boston, 1977.
241 Ik vraag me af of Schorr niet 1956 bedoelde in plaats van 1952.
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Londen, Drury Lane Hotel
Peter stond op het vliegveld ineens voor me. Hij zag er meer
dan mieters uit. Een grijze peau de suède broek, boots, een grijsblauwe sweater, die ik eerder voor hem had meegebracht en
een jack uit Hollywood. Ik was erg trots op hem. Ik schreef
hier zelfs een briefje over aan zijn moeder. Hij was erg lief en
behulpzaam. We namen de subway naar Charingcross Road,
waar hij en Edwin wonen.
Ik was voortdurend verbaasd. Edwin had hem aangemoedigd
zanglessen te nemen, wat hij ook deed. Ook zei hij: „Willem,
ik ga een advertentie plaatsen, beschaafd, zodat er vooral niet
wordt gedacht dat het een soort massagetruc kan zijn, waarin
ik me aanbied om dames te helpen met yoga en ze uit te leggen
hoe ze health food moeten gebruiken. Waarom heb ik anders al
deze jaren mijn ogen de kost gegeven? Ik kan 20 pond per uur
vragen. Ik kan er handel van maken, ik weet het zeker.”
Hij had gelezen dat Paul Newman het verhaal van een football
coach had aangekocht die een affaire met een van de spelers had
gehad. Robert Redford was er voor gevraagd maar die wilde
niet in een gay scene spelen met het oog op zijn reputatie. Peter
had Bill Bast in Hollywood geschreven en gevraagd of hij wist
wie de casting director was. „Ik ben ervoor geknipt om de rol
van lover te spelen,” zei hij. Ik bood meteen aan Bill Bast te bellen. „No, no, no, that looks too eager. Let me do it my way.”
Prima. Hij houdt ook weer zijn dagboek bij. Het werd al met al
een goddelijke avond. Zomaar uit de lucht komen vallen.
26 januari 1978

Ik belde dr. Offereins in Bosch en Duin. „Het gaat uitstekend
met Keke. Hij loopt goed. Gezellig voor hem dat u komt.”
Peter kwam al vroeg naar het hotel. Hij had tot 03:00 uur met
Edwin zitten praten. Edwin wilde alles horen. Ik ben delighted
met Peters situatie. Hij leest weer. „It must come naturally,” zei
hij. „Do you know that boekweit is excellent to combat radiation and fall-out in food?” Moet je net mij hebben.
Ben eerst Keke gaan halen, die in de kennel lag te wachten in
zijn mandje. Hij was meteen blij en vrolijk. Hij blafte zelfs.
Hoe zal ik het stemmetje van dat beestje ooit kunnen vergeten?
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in, mede na klemmende beroepen op hem, ook van Nederlandse vrienden, terwijl het verhaal eigenlijk al aan Life magazine was verkocht. Ik bewaar een uitstekende herinnering aan
mijn eigen gesprek met hem. Een respectabele journalist voor
de verandering.

■

MEM23revisie

1977 – 1978

■

MEM23revisie

04-07-2008

12:03

Pagina 280

Ik ontmoette op de terugweg Dirk Keijer in de Lage Vuursche.
Hij was aardig. Tijdens de lunch bij ambassadeur Romanov
had de mede-directeur van de heer Hooglandt geklaagd over
zijn slechte ervaringen in Moskou. „Rom antwoordde,” aldus
Keijer „‘Okay you have complained about us, let me tell you a
few things about Holland’ en hij trok prompt van leer over zijn
ervaringen in Den Haag.” Dirk zal me het jaarverslag van
Hoogovens meegeven om aan Gvishiani te overhandigen.
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27 januari 1978

Amerbos
Er was veel post. Ik was het meest verheugd met een brief van
Aleksei uit Leningrad, „three days after the New Year. So
many things changed my life. I am married with a pretty girl
from Helsinki. I will be very happy to see you in my city.”
Ellen Thomassen schrijft uit Bataan, op de Filipijnen, waar zij
met haar man en dochtertje verbljift voor een project van het
ministerie van Ontwikkelingshulp. Haar man doet onderzoek
onder bouwvakkers die een kerncentrale aan het bouwen zijn.
Lukman Hakim, voorzitter van de studentenraad van de Universiteit van Indonesië, heeft gewaarschuwd dat het tot bloedvergieten komt wanneer Suharto in maart tot president herkozen zal worden. Alleen verandering in het nationale leiderschap
zou de verbetering kunnen brengen die nodig is. Het leger is
in staat van paraatheid gebracht.
Hans Waleveld treedt af als hoofdredacteur van de Nieuwe Revu.
Hij is het gekonkel en cutthroat business op de redactie beu. Hij
vertelde me de intriges niet langer te kunnen verdragen. Lisette Lewin schreef er een walgelijk stuk over in Vrij Nederland,
waar overigens hetzelfde gebeurt.
Ton Kors kwam langs op Amerbos. Hij beschreef wat er zoal
op de redactie van Vrij Nederland aan de hand was. Hij vroeg
trouwens: „Wat is de eerste regel in je dagboeken?” Ik ging
naar de kast en vond: „Er was eens een kabouter…”
29 januari 1978

Peter arriveerde uit Londen. Hij had maagpijn. Hij houdt trouwens niet van vliegen. Hij ging eerst slapen.
Dr. Jermen Gvishiani had per telegram gevraagd of we in maart
aan het boek zouden kunnen werken nu hij niet naar Florida
zou komen.242 Aurelio Peccei zegt steeds dat zelfs hij, de schoonzoon van de premier, nooit zeker is van toestemming om het
land te verlaten. Peccei en Gvishiani zijn oude vrienden sinds
zij samen Togliatti, de sovjetversie van Fiat, dus de Ladafabrie242 Zie bijlage 28.
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ken neerzetten. Ik belde assistent Serdiouk in Moskou en
hoorde dat Michael Korda van Simon & Schuster als beloofd
een telegram had gestuurd om te zeggen dat hij belangstelling
had voor ons boek.
Cees Meijer, mijn hoofdredacteur bij De Typhoon, heeft inderdaad Beatrix en Claus een brief geschreven over mijn bevindingen in Boedapest. Daarin is voldoende duidelijk geworden
dat ook ambassadeur Beelaerts van Blokland zo zijn bedenkingen heeft over het functioneren van het departement onder leiding van Max van der Stoel, en nu dan onder de heer Van der
Klauw.
H.W. von der Dunk becommentariëert een nieuw boek van
dr. J.G. de Beus243 onder de kop: VERHELDEREND BOEK.244 Twee
achttien centimeter lange portretten van Sukarno en Hitler tegenover elkaar, begeleiden het verhaal op de opiniepagina van
de NRC notabene. Hoe is het godsterwereld mogelijk? Zelfs De
Beus – en historicus Von der Dunk meent dat historici hem om
dit boek „zeker dank verschuldigd zullen zijn” – laat zich verleiden tot dit genre misdadige kwaadsprekerij. Suharto liet
honderdduizenden van zijn eigen mensen overhoop schieten.
Sukarno heeft als president van Indonesië geen druppel bloed
aan zijn handen. De Beus wijst er gelukkig op dat de parallel
Sukarno - Hitler „discutabel” is. „Dictatoren zijn nu eenmaal
agressief, onbetrouwbaar, zien afspraken en verdragen als vodjes papier en worden door toegeven slechts aangemoedigd tot
grotere brutaliteit. Zo ongeveer luidt de les van dit boek,” aldus Von der Dunk. Daarop volgt een slappe analyse van deze
historicus – „een gelijkenis ( tussen Hitler en Sukarno) was er”
schrijft hij gewoon. Hij sluit af met de opmerking: „De verontwaardiging waarmee velen hier aanvankelijk de republiek met
Nazi-Duitsland vergeleken, getuigt van een verbluffende blindheid.”
Wat te beginnen als de heren historici bakerpraatjes, als dat Sukarno een dictator zou zijn geweest, klakkeloos overnemen
zonder in de verste verte te weten over wie zij het hebben?
Was Sukarno maar een dictator geweest, dan zou Suharto nooit
de kans gekregen hebben hoogverraad te plegen en ook nog
onbestraft te blijven. Hij had nooit van Bung Karno af kunnen
nemen wat hem toebehoorde en door het Indonesische volk in
handen was gegeven. „Verhelderend” noemt Von der Dunk de
heer Beus, waarbij je niet moet vergeten dat de verteller van dit
soort hocus pocus „gewoon hoogleraar in de twintigste eeuw243 J.G. Beus, Morgen, bij het aanbreken van de dag, Ad Donker, 1977.
244 NRC Handelsblad, opiniepagina, 24 januari 1978.
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Op 28 juli 1993, toen ik het artikel van Von der Dunk terugvond,
zond ik een kopie naar de Indonesische minister van Buitenlandse
Zaken, Ali Alatas.245 Hij behoort tot de weinig overgeblevenen,
die Sukarno hebben gekend en weten wie hij was. Ik schreef hem
uit pure wanhoop over de uitzichtloze strijd, om Sukarno op dit
late uur in een perspectief neer te zetten zoals hij was: het tegenovergestelde van een Hitler, laat staan een bloeddorstige dictator –
als Suharto – maar een au fond zéér eenvoudige man, die, ondanks
alle fouten die aan hem kleefden, maar een doel had: zijn land dienen. Hij gaf er de voorkeur aan in eenzaamheid en afzondering te
sterven, boven mee werken aan een massamoord op zogenaamde
communisten, waarvan hij wist dat het om patriotten ging die
weigerden het land uit te leveren aan buitenlandse economische
en politieke belangen. Bung Karno stierf in 1970, straatarm. Suharto, zijn kinderen en familie zijn miljardairs à la de kliek van
Ferdinand Marcos. Dat moet en kan dus ook niet anders dan verkeerd aflopen. Of het na het regime Suharto nog mogelijk zal zijn
het Sukarno-tijdperk naar waarheid te achterhalen aan de hand
van overlevenden die nog weten hoe het echt was, is een pijnlijke
vraag.
Wat mij bovendien steeds duidelijker wordt, is waarom Luns, de
inlichtingendiensten en de Nederlandse Staat mij vanaf 1957 hebben voorgesteld als „een onbetrouwbare en gevaarlijke figuur”.
H.W. von der Dunk is nu een gepensioneerde buitengewoon
hoogleraar in de twintigste eeuwse geschiedenis. Ik ben getuige
van de tweede helft van deze eeuw, dus van 1950 tot hopelijk
2000, en heb er een nauwkeurig dagboek over bijgehouden. Niet
De Beus of Von der Dunk hebben Sukarno werkelijk gekend,
245 Meer daarover in de Memoires van die periode. Ik kende Alatas al sinds 1966.
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se geschiedenis” is. Dit is het soort kost dat de nieuwe generaties voorgeschoteld krijgen. Ambassadeur J.H. van Roijen
wordt weer als „meesterdiplomaat” aan de man gebracht, door
De Beus in hoge mate bewonderd, want in het land der blinden is nu eenmaal altijd éénoog koning. Wanneer je „het verhelderende boek” van De Beus beschreven ziet door de mijns
inziens „getroebleerde bril” van de heer Von der Dunk, dan
verschijnt er een mislukte historische soufflé in de annalen van
de Universtiteit Utrecht, die mij de kriebels bezorgt. „De Beus
maakt duidelijk, dat Sukarno op een oorlog aanstuurde (inzake
Nieuw-Guinea) natuurlijk omdat hij wist dat Nederland alleen
zou staan,” schrijft Von der Dunk ook nog tot overmaat van
ramp.
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maar ik. Ook al heb ik gedurende de jaren een civiele verhouding
met De Beus gehad en het uitstekend kunnen vinden met Von der
Dunk, die in 1985 een positieve beschouwing over mijn dagboeken publiceerde, ik voel het als een plicht, a must, dat ik tegen een
artikel als dit, zo scherp mogelijk in het geweer kom.
30 januari 1978

Wanneer ik Keke te eten geef, ben ik iedere keer dankbaar dat
ik dit voor mijn ouders kan doen. Het is zo vertederend. Ik
kijk steeds naar het beestje en vraag me af of ik hem na deze
nieuwe reis naar Amerika en Suriname zal terug zien.
Ik ben erg close met Peter. De drukproef van het komende artikel van Alissa in Nieuwe Revu is er. Peter las het nauwkeurig.
„Je bent altijd wel een beetje sensationeel in je uitlatingen maar
het is een boeiend artikel.” Met wat ik over onze verhouding
had gezegd, was hij het eens. Dat wist ik ook wel. Ik legde
voor Peter een briefje neer dat hij zou zien als hij thuis kwam:
welterusten.
31 januari 1978

Ik had een vreselijke nacht omdat ik merkte dat Peter helemaal
niet thuis kwam. Toen ik om 07:00 uur aan een kopje koffie
zat, kwam hij stoned binnen, wat ik vreselijk vond om te zien.
Hij praatte honderduit en omhelsde me steeds. Ik ging door de
grond. Hoe moet het toch verder met hem? Die Peter, die Peter. Ik vroeg me af hoe zijn moeder zou reageren als ze hem in
die staat zou zien. Peter wilde zelfs Keke ter afscheid op schoot
hebben. Hij stond erop het beestje zelf in de auto te zetten, wat
hij anders eigenlijk nooit doet. De hond wist dat het weer zover was, hij trilde over zijn hele lichaam.
Het dochtertje van dr. Offereins verwelkomde Keke als een
hondje waar ze echt van hield toen ik hem weer naar de kennel
in Bosch en Duin bracht. Ik moet er maar gerust op zijn, maar
het was even pijnlijk als altijd.
Gerard Croiset is er intussen van overtuigd dat Dico kasjewijne
is. „Die man heeft echter nog meer op zijn kerfstok,” aldus de
paragnost. Hij voorspelde dat na onze publicatie in Gallery in
april, het Dimitrov-muisje nog een staartje zal krijgen. Intussen is het Marriot hotel in New York met rechtsmaatregelen
tegen Dico begonnen.
1 februari 1978

London, Heathrow Airport
Schreef Peter tussen Amsterdam en hier een lieve brief over
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Londen - JFK, Trans World Airlines
Ben uitgeput. Val in slaap.
Newsweek: SUHARTO STRIKES BACK. Daar is deze man altijd
meester in geweest. Fay Willey schrijft dat Suharto zich uitstekend schijnt te realiseren dat Bung Karno twaalf jaar geleden
mede door demonstrerende studenten uit het zadel werd gelicht. Daarom vindt hij nu keihard te moeten optreden tegen
de huidige ongeregeldheden. „We are in no mood for tolerance,” heeft die smeerlap admiraal Sudomo al gezegd. Trouwens,
Suharto was in 1965-1967 in staat de studenten tegen Sukarno
te mobiliseren en misbruiken, nu keren zij zich tegen hem.
Generaal Hartono Rekso Dharsono, de secretaris-generaal van
de Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) en aanvankelijk een bondgenoot van Suharto, heeft nu gezegd dat de regering van Suharto „lost sight of its originals goals and it needs
redirection”. Hij zei: „For me it is a matter of principle.” Onbegrijpelijk dat die man, nog wel een luitenant-generaal van
het KKO (Commando Korps Mariniers), zich ooit met Suharto
heeft kunnen inlaten. Hij komt er wel laat achter hoe de kaarten liggen.246
Bij aankomst belde ik Chase Manhattan om na te gaan of ABCtelevisie het geld had overgemaakt. Niet dus. Ik moest bij de
secretaresse van William Sheehan mijn beklag doen dat ik enkele duizenden dollars aan kosten al enkele maanden had voorgeschoten. „I have been most elegant about it, but I do want
to receive the money you owe me.” Overal hetzelfde.
246 Newsweek, 6 februari 1978.
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wat het toch precies kon zijn: iedere keer weer afscheid nemen.
Vanmorgen vroeg in bed keek ik naar hem en was dankbaar dat
hij weer een paar dagen op Amerbos had doorgebracht. We
bleven ’s avonds thuis en tijdens het avondeten was het gezellig. We bezochten samen tante Meta de Vries in het verzorgingshuis. Haar nichtje Anna Christie was er ook. Ik ergerde
me aan de wijze waarop zij met haar tante – als een precious baby
– omsprong. Anna Christie streek voortdurend over tantes gezicht. Peter zei: „Stroking is so important.” Peter vond het
nichtje „een schat” en nodigde haar uit bij ons te komen eten.
Ik heb Peter ook aan Max Westerman voorgesteld om zijn opinie over de jongen te krijgen. Hij mocht hem niet en waarschuwde dat zijn ogen verkeerd stonden.
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Zond de volgende telex naar Moskou.
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2 februari 1978

Na een stop in New York en wat gesprekken daar, ben ik
doorgereisd naar hier. Ben regelrecht naar de Club Bath op
Eigth en Howard gegaan en ontmoette een lekkere kerel met
een aantrekkelijk lijf en een oorbel in zijn linkeroor. Wat zich
verder zo’n nacht afspeelt in een sauna in San Francisco is niet
eenvoudig te beschrijven. De hele nacht davert er muziek, zodat je nauwelijks in slaap kan vallen en wanneer je ergens uitgeput op een brits neervalt, zitten vrijwel meteen een of meerder kerels aan de edele delen te prutsen, ermee te spelen of
eraan te lurken.
Om 06.00 uur verliet ik het neukhuis. De taxichauffeur had
dertig jaar bij de marine gediend. Zijn zoon zat er nu in. Hij
tierde over de terreur van twee procent misdadigers tegenover
de rest van de bevolking. Hij zou het wel even klaren om de
straten van San Francisco schoon te vegen en veilig te maken.
Hij adviseerde nooit één stap op straat te zetten zolang het donker was, tenzij ik een revolver op zak had.
Ontbijt in het Hyatt op Union Square. Word weer een beetje
mens met koffie, bacon and eggs en de rest.
Ik herinner me dat Dirk Keijer zich beklaagde een belastingaanslag van drie miljoen te hebben gekregen. Hij zei dat ze
hem niet konden pakken, maar omdat hij werd afgeluisterd
was de tegenpartij uitstekend geïnformeerd over zijn doen en
laten. Wat voert die man eigenlijk precies allemaal uit?
Nam een gok en belde bij Eric Hoffer aan. Hij zat bij een open
schuifdeur in een groene sweater een boek te lezen. Hij was
voorkomend en noemde me Willem. Ik vertelde de televisiefilm
over hem gezien te hebben. De betreffende journa-liste had er
zolang om gezeurd en toen zij een charming letter had geschreven,
was hij door de knieën gegaan. Hij zei: „My time is almost up.
And this is not a rumor, but the truth.” Dat vond ik erg naar
om te horen. Ik vroeg naar zijn lievelingskleinzoon, Eric Osborne. „He gave me a real tongue-lashing, because he was furious about the book I wrote about him. He doesn’t want to
know me anymore. I love him, but I let myself be carried away.
I did write cruelly about his twenty day fast. I asked him to read
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it first, thinking he would come running to me and saying he
loved it. The boy is strong with words. He writes beautiful letters. He is a true artist. You should go and see him. You should
do a book together. He works in housing and uses a sledge
with dogs. I hope he falls in love with an Eskimo girl….”
Toen ik na een discussie over de Amerikaanse politiek en Carter liet vallen het koninklijke bezoek in Suriname te gaan volgen, vroeg de oude baas: „How is that fellow Bernhard doing
now?”
„He got himself a brand new Lockheed plane and went to the
Bahamas to screw.”
„How old is he now, sixty?”
„Sixty-five.”
„Well, all the more power to him. I like him.” Ik vond dat hij
vreemd lachte en het gesprek eindigde nogal abrupt.
3 februari 1978

Los Altos Hills
Ik hield een lezing voor het Palo Alto Podium in de First Congregational Church. Onderwerp: Europa na Helsinki. Ik logeerde als altijd bij Bill en Marjorie Kellogg. Gerard Croiset
had dezelfde groep toegesproken. Ik denk dat het redelijk is
verlopen en kreeg langdurig applaus. Er was na afloop een glaasje wijn en een lunch met dames, afschuwelijk. Een mevrouw:
„Do you realize, Mr Oltmans resembles George Washington?”
Een ander: „I hope you mean the early Washington….” Verdiensten? Van de 650 dollar houd ik er misschien 200 schoon
van over.
Na afloop bracht Marjorie me naar Stanford University, waar
ik bij Paul Ehrlich binnenliep. Hij was aardig en had nu een
baardje met grijze vlekken. Hij had iets op televisie van mijn
JFK-affaire gezien. Hij concentreert zich nu helemaal op ecosystemen. „Wanneer de natuur niet meer ongehinderd kan
functioneren, zal de mens onherroepelijk ten onder gaan. Waar
wij als biologen bijvoorbeeld uiterst bezorgd over zijn, is of we
zullen kunnen doorgaan met het oogsten van zogenaamde
hoogopgevoerde landbouw. Je weet van de wonderrijst in
Aziatische landen, die hogere opbrengst mogelijk maakt door
bewerking van de grond met kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. De aarde wordt uitgeput. Wanneer het milieu
bij een toenemend bevolkingsaantal in toch al overbevolkte
gebieden door dergelijke technieken verder wordt aangetast,
bestaat de kans dat de wereldbevolking van 4,5 miljard, die we
nu hebben zal teruglopen tot 500 miljoen.”
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4 februari 1978

San Francisco, Club Bath, 8th and Howard
Wat je hier tijdens zo’n wilde nacht ziet en meemaakt houd je
niet voor mogelijk. Er is een zaaltje waar cock-suck-films worden vertoond. De gays liggen er met open bek naar te kijken,
liefst spelend met hun pik. Op een verhoging lag een hunk van
een neger op zijn buik en de een na de ander beklom hem om
te neuken. Het kan blijkbaar niemand iets schelen of ze gonorroe oplopen.248 Er lopen hier jongens rond die je in Europa
nooit zult zien. My God, they produce beauties here. Ze werken allemaal aan hun lijf en al was er niemand zoals Peter – ik
blijf een zwak hebben voor blond – de resultaten zijn sensationeel. Het is een feit dat mijn eigen „figuur” nu toch wel snel
aan het verzakken is. Daardoor vallen een aantal guys waar ik
vroeger geen enkel probleem mee zou hebben gehad, onmiddellijk af onder de gegadigden. Wat hier geldt zijn spieren,
slanke middels, mooi gevormde torso’s, kortom het nichtenoog vraagt om an Adam original. Ik moet toegeven dat ik er zelf
ook nooit vies van ben geweest. Ik heb nooit slappe oude zakken aan mijn lijf kunnen verdragen, zelfs niet om te worden
aangeraakt. Ik liep te bedenken dat ik waarschijnlijk binnen de
kortste keren niet meer naar sauna’s zal kunnen gaan omdat ik
247 Nieuwe Revu, 3 november 1978; Gallery Magazine, januari 1978.
248 AIDS was toen nog niet bekend.
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„Plus dat het gevaar bestaat dat mensen door al die chemische
middelen geleidelijk worden vergiftigd,” zei ik.
„Hierdoor zal de gemiddelde leeftijd van mensen op den duur
ongetwijfeld dalen. Wij verwachten dat mensen tegen het jaar
2030 gemiddeld niet ouder zullen worden dan 55 jaar. Momenteel is dat nog 72 jaar. De gevolgen van de manier waarop
we met ons milieu bezig zijn, zullen zeker niet uitblijven. De
kwaliteit van de atmosfeer, de kostbare ozonlaag die ons beschermt tegen de straling van de zon, het opnieuw verwerken
van afval, het produceren van voedsel uit de wereldzeeën, het
onder controle brengen van de effecten van schadelijke insecten op de landbouw, dat zijn allemaal absolute voorwaarden
geworden om de mens te laten voortbestaan. Als we doorgaan
met het verpesten van de ecosystemen, die er voor zorgen dat
de mens hier kan leven, zullen de rampzalige gevolgen niet uitblijven. Het chemisch kleuren van etenswaren, geneesmiddelen tegen pijnen, spuitbussen, milieuvervuiling, noem maar op,
alles zal er toe bijdragen dat de gemiddelde leeftijd van mensen
snel terugloopt.”247
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zelf door alle boys zal worden afgewezen vanwege een hangbuik en wat dies meer zij. Dan worden je activiteiten gereduceerd tot meegrabbelen als andere lekkere stukken bezig zijn.
Toen ik me om 04.00 uur stond te scheren kwam er een bodybuilder naast me staan, die even kwam kijken of zijn krulletjes
wel goed zaten. Ik lachte hem uit. Midden in de nacht van de
ene ragpartij in de andere rollend, wat kan in godsnaam je
scheiding in je haar ertoe doen?
5 februari 1978

San Francisco-Santa Barbara
The New York Times publiceerde een foto van Kenneth Dadzie
van Ghana. Mijn oude vriend249 zal benoemd worden tot directeur-generaal voor Economische Ontwikkeling bij de VN met
een salaris van 99.350 dollar per jaar. Wat gun ik dit juist deze
man.
Zestien eeuwen lang is Constantinopel een belangrijk centrum
van het Christendom geweest. Tegelijkertijd is de stad de voornaamste zetel van de Oosters Orthodoxe kerk. Patriarch Demetrios I is de spirituele leider van 250 miljoen Oosters Orthodoxe Christenen. De Turkse overheid schijnt problemen te
veroorzaken en er is een beroep op Jimmy Carter gedaan te bemiddelen. Dat is nu exact wat prins Paul Theodore Paléologue,
mijn vriend in Rome250, als zijn taak zag: de kerken in Constantinopel helpen verzoenen. Ik heb dikwijls gedacht dat het
nuttig zou zijn de Verenigde Naties in Constantinopel te vestigen, op de scheidslijn van twee gigantische beschavingen en
vooral weg te halen uit Manhattan. De zetel van de wereldorganisatie hoort niet onder de rook van het regeringscentrum
van een grootmacht te staan.251
Premier Morarji Desai van India heeft de verdere export van
resusaapjes – 20.000 in 1977 – verboden. De VS nemen er
12.000 af voor wetenschappelijk onderzoek. Het Indiase besluit schijnt nu tal van projecten te zullen vertragen. Het Armed Forces Radiobiology Research Institute bijvoorbeeld had
de diertjes nodig voor de bestudering van effecten van de onzalige neutronenbom. Er werden 1.379 apen gebruikt om te zien
hoe levende wezens precies om het leven komen door atoomstraling, dus niet door explosieven. Eerst werden de dieren
door elektrische schokken gedwongen zes uur lang op tredmolens te lopen, waarna een flinke dosis atoomstraling werd toe249 Zie Memoires 1961.
250 Zie Memoires 1953-1957.
251 Los Angeles Times, 4 februari 1978.
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Santa Barbara, Californië
Zit in Butterfly Lane op een boomstronk in de zon, want ik
ben te vroeg voor de ontmoeting met David Wise. Er vliegen
hier inderdaad levensgrote vlinders rond. Twee zijn op elkaar
aan het rollebollen op een muur. Heb er geen benul van hoe
het paren bij deze beesten geschiedt. Ik moet aan mams opmerking denken in de tuin in Bilthoven: „Ik zie nooit meer
een koninginnepage….”
David Wise wilde alles over George de Mohrenschildt en Donald Donaldson weten. Hij werd stiller en stiller. I think he realized I was on a hot story. Pas daarna begon het interview, wat
enigszins stroef verliep, maar ik heb toch het nodige materiaal.
Ik entameerde met wat hij in The American Police State meldde,253 dat de CIA zich had beziggehouden met het samenstellen
van een pornofilm, Happy Days, waarin een acteur Sukarno
speelde. De man had plastische chirurgie moeten ondergaan
om meer op de Indonesische president te lijken. „Dat waren
inderdaad politiestaatmethoden,” aldus Wise. „Een assistent
van de beruchte vliegtuigmiljardair Howard Hughes, genaamd
Robert Maheu, liet plastische chirurgie toepassen op een man
die zoveel mogelijk op Sukarno moest lijken. Zo kwam, met
Sukarno’s zogenaamde dubbelganger, Happy Days tot stand.
De CIA-film was bedoeld om de goede naam en reputatie van
de Indonesische leider verder in diskrediet te brengen. Hetzelfde clubje dat aan Sukarno werkte, smeedde ook plannen om
Fidel Castro te vermoorden. De onderzoekscommissie van senator Frank Church heeft vastgesteld dat dit land niet minder
dan acht moordaanslagen op Castro heeft beraamd. John Rosselli bijvoorbeeld, een gangster die eigenlijk Filippo Sacco
252 Time, 6 februari 1978.
253 David Wise, The American Police State: The Government Against the Poeple, Random House, New York, 1976.
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gediend, variërend van twee- tot tienmaal de dosis die een
mens zou moeten doden. Daarna werden de aapjes weer terug
op de tredmolens geplaatst om verder te marcheren en om te
zien wanneer zij er uiteindelijk dood bij zouden neervallen. De
levensduur varieerde van zes uur tot zes dagen. Intussen begonnen de beestjes over te geven, diarree te krijgen en hun haar
viel uit. Luitenant-kolonel William McGhee verklaarde: „To
the best of our knowledge the animals experience no pain from
radiation (…) the monkeys were simply exposed to radiation.”252 Om zoiets aan het ontbijt te lezen doet je de eetlust
vergaan. Mensen zijn helemaal gek.
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heette, werd reeds tijdens de regering Eisenhower een half miljoen geboden om deel te nemen aan een samenzwering tegen
Castro. Hij werd doodgeschoten vlak voordat hij moest verschijnen voor de commissie die de dood op JFK onderzocht.”
Ik vroeg hem of er onder Jimmy Carter verbetering in de praktijken van de CIA en FBI was gekomen. „Voordat Carter tot
president werd gekozen, schreeuwde hij moord en brand over
de wanpraktijken van de CIA. Iedereen weet dat bijvoorbeeld
koning Hoessein niet alleen door de CIA van prostituees werd
voorzien, maar daarnaast vele miljoenen van de CIA kreeg toegeschoven. Toen Carter over deze zaken later werd ondervraagd, liet hij simpelweg weten ze te hebben onderzocht en
niets onreglementairs te hebben kunnen vinden. Wanneer je
naar de nieuwe CIA-directeur admiraal Turner luistert, door
Carter op die post benoemd, zou je haast geloven dat onze regering nog nooit buitenlandse regeringsleiders overhoop heeft
laten schieten. In principe keurt Carter deze misdaden af. Dat is
in ieder geval een winstpunt. Maar in zijn nieuwe voorstellen
om de geheime diensten onder controle te brengen en te houden, zitten vluchtwegen waar je een tank doorheen kunt rijden. Time schrijft dat er een campagne tegen de CIA wordt gevoerd. Dat is natuurlijk gezwam. Ze maken een moeilijke tijd
door omdat ze jarenlang in naam van de VS moorden en onwettige praktijken hebben toegepast.”
„Intussen gaan ze gewoon door,” zei ik.
„Inderdaad zet de CIA haar ondergrondse operaties over de hele
wereld voort onder leiding van William Wells, de onderdirecteur. Het is misschien een kleine verbetering dat bepaalde
commissies uit het Congres nu gealarmeerd zijn en er sneller
bovenop zullen springen, maar intussen zijn onder Carter een
hele reeks van dit soort CIA-operaties gewoon voortgezet.
Wanneer je over de hele linie de activiteiten van onze geheime
diensten en politie zou vergelijken met de Gestapo onder Hitler of de KGB, dan steken we natuurlijk gunstig af. Maar om de
term „politiestaat” te hanteren, zoals deze in de encyclopedie
wordt omschreven, hebben we geen Gestapo of KGB nodig. Als
een land een regering heeft die haar burgers probeert te intimideren en politieke oppositie onderdrukt door middel van de
politie, vooral de geheime politie, dan is dat een politiestaat.
De CIA en de FBI hebben in de Verenigde Staten voor deze situatie gezorgd.”254
254 Nieuwe Revu, 16 februari 1979.
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Phoenix, Arizona
Wicher de Marees van Swinderen en vriendin Beverly haalden
me van het vliegveld af. Hij had een gloednieuwe cream colored
Cadillac. Afschuwelijk, maar hij maakt uitstekende opmerkingen over de internationale politiek en ziet haarscherp wat voor
wantoestanden zich zoal afspelen.
We hebben een bezoek gebracht aan René van Swinderen, die
er een soort privé-dierentuin op na houdt, een huis vol kaketoes, een vijver met exotische vogels, krokodillen, bedreigde
reuzenschildpadden en zelfs schorpioenen. Aan de muur hangt
de kop van een wild zwijn dat Wicher had geschoten. Jammer
genoeg is hij die ziekte nog altijd niet ontgroeit. Er zijn ook allerlei slangen. Pythons hebben zes ratten per dag nodig, die in
bevroren toestand uit laboratoria worden aangevoerd. In de garage heeft hij een muizenfabriek ingericht. Ik ben even gaan
kijken. Die worden dan levend aan de andere dieren gevoerd.
Dit wordt allemaal als normale hobby beschouwd. Ze merken
het niet meer. Anderzijds vond ik René een plezierige kerel
geworden. Ik herinnerde me hem als het kleine nakomertje in
korte broek aan de Beethovenlaan in Bilthoven.
Nu weet ik eindelijk wat er met mijn vroegere vriendin Hetty
van Swinderen is gebeurd. Zij is invalide. Zij is eens naar een
arts gegaan om een gezwel aan haar voet te laten weghalen. Dit
werd verkeerd uitgevoerd en daarop volgde een massagebehandeling. Vervolgens werd haar been blauw. Nieuwe operatie. Nu moet zij lopen met een kruk en draagt zij een beugel.
Zij is zeer verbitterd over doktoren. Wicher zei dat hij indien
hij in Holland was geweest in die dagen, hij de behandelende
arts in elkaar geramd zou hebben. Wat ontzettend zielig voor
Hetty. Ik zou haar graag terugzien, maar zij heeft immers tegen
Pauline Quarles gezegd dat ze de politie zou bellen als ik aan
de deur zou komen? Zo ver gaan de Hollandse roddels. Ze
denken dat je een monster bent.
Iets dergelijks schijnt te zijn gebeurd met Renée van Pallandt,
die met de BMFR-onderhandelaar De Vos van Steenwijk is getrouwd. Bij haar is een fout gemaakt tijdens een hersenoperatie, waardoor zij nooit meer de oude is geworden en gehandicapt is geworden. Dolly van Suchtelen trouwde met een
Australische wing-commander en kreeg twee kinderen, maar haar
man overleed aan een hartaanval. Daarna hoopte ze met Wicher te trouwen, maar dat ging niet door. Wieb van Pallandt is
zaakgelastigde in Madrid. En zo wist ik weer wat er met oude
bekenden was gebeurd.
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Ontbeet met Wicher. We waren het met elkaar eens dat de
oorlog onze levens drastisch heeft beïnvloed en veranderd. Ik
voel me nog altijd zo close met hem en herinner me hoe belangrijk mam in ons contact is geweest, dat ik hem weer ben
gaan zoeken. Zelfde waarden, zelfde milieu in onze jeugd. Ik
vertelde hem altijd gesteld te zijn geweest op zijn moeder. Zij is
in 1965 overleden. Hij vroeg de groeten aan Peter te doen, wat
me toch wel verwonderde. Zou hij begrijpen wat Peter voor
me betekent?
President Siad Barre van Somalië begrijpt niet waarom Washington zich in Ethiopië en Somalië door Moskou buitenspel
laat zetten. Daar sprak ik onlangs met ambassadeur Romanov
over. Ik zend hem nu ook een brief. De sovjets hebben al een
miljard aan militaire uitrusting naar het gebied overgebracht inbegrepen MIG-23’s voor Ethiopië. Barre denkt dat er niet om
Ogaden wordt geknokt maar om Djibouti, omdat de sovjets de
straat van Bab el Mandeb willen beheersen. Anwar Sadat heeft
verzoeken om hulp van Somalië gekregen en ze doorgezonden
aan Carter.
7 februari 1978

Coral Gables, Florida
Bereikte gisteravond tegen 23.00 uur mijn favoriete Club Bath
aan 2991 Coral Way. Dompelde me meteen in het strijdgewoel
en sliep tot 08.00 uur.
Wichers anonimiteitscomplex uit de oorlog staat recht overeind. Toen ik zei: „Ik heb een brief gevonden…”, viel hij in
de reden: „Vernietigen”.255
Miami-Curaçao-Paramaribo
Zbigniew Brzezinski gaf een interview aan US News & World
Report. Mensenrechten in de USSR, Iran en China worden genoemd. David Wise wees er nog op dat Carter, die dan zogenaamd een mensenrechtenpionier par excellence is, een directeur
van de FBI benoemde die lid was van een herenclub for whites
only. In dit gesprek vraagt Brzezinski onverwacht: „Is it really
unimportant that we can get 10.000 political prisoners released
in Indonesia?”256 De man vergeet een nul, het zijn er honderdduizend, om over de honderdduizenden vermoorde Indonesiërs maar niet te spreken.
Op 30 april 1975 stortte de Amerikaanse aanwezigheid in Vietnam in. De communisten wonnen. Bung Karno had me in
255 Het was een brief van hem aan mij.
256 US News & World Report, 13 februari 1978.
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257 Newsweek, 13 februari 1978.
258 David Frost, I gave them a sword, William Morrow & Company, New York, 1978.
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1966 al gezegd dat dit onvermijdelijk zou zijn. Nu regent het
herinneringen, romans en films over dit netelige onderwerp.
De in de oorlog verlamde Ron Kovic schreef The fourth of July,
Gloria Emerson schreef Winners and Losers, C.D.B. Bryan
Friendly Fire, Michael Herr Dispatches en de luitenant der mariniers Philip Caputo A Rumor of War. Hollywood produceerde
Coming Home met Jane Fonda en Jon Voigt; Marlon Brando en
Martin Sheen in Apocalypse Now, enzovoorts.257 Ze zullen er allemaal wel weer erg veel geld mee verdienen.
David Frost heeft een boek geschreven over zijn televisiegesprekken met Richard Nixon.258 Ik ben blij dit te hebben. De
voormalige president had gelijk toen hij benadrukte de oorlog
in Vietnam in 1968 geërfd te hebben van zijn voorgangers. Alleen ik heb hem, toen ik met hem in 1968 op reis was tijdens
de verkiezingscampagne, plechtig horen beloven dat hij de
oorlog zou beëindigen. Dat gebeurde zeven jaar later! Daarbij
komt dat de oorlog in het koninkrijk Cambodja door Nixon –
en Kissinger – is begonnen. Nixon en Kissinger, en niemand
anders, zijn verantwoordelijk voor de dood van een op de zeven Cambodjanen.
Als Frost hem vraagt of 138.000 gedode Vietnamezen, 500.000
gedode Cambodjanen en 500.000 dode Noord-Vietnamezen
in de jaren dat hij oorlog in Zuidoost-Azië voerde het ook
waard zijn geweest, antwoordt Nixon nota bene: „Looking at
my term of office, yes. I think, considering the kind of peace
agreement we finally got in January of 1973, one which provided for a ceasefire.” Dat vond mijnheer allemaal een paar miljoen dode Aziaten en tienduizenden gesneuvelde Amerikanen
waard geweest! Laat me niet lachen. Hoe verder je in dit verslag leest, hoe onpasselijker je ervan wordt.
Frost vertelt hoe Nixon mijnheer Kissinger omschreef als „a
brilliant but rather moody, emotionally mercurial, sometimes
unreliable fellow who was able to remain effective only because of Nixon’s stabilizing influence…”. Kissinger op zijn beurt
vertrouwde de minister van Buitenlands Zaken, William Rogers, voor geen cent en zei tegen Nixon: „I will not inform
Rogers, because he will leak…”. Kissinger wilde minister Rogers niet eens vertellen dat hij een geheime reis naar Peking
ging ondernemen, maar daar stak Nixon een stokje voor. Het
waardevolle van Frosts boek is dat doorgaans Nixon, Kissinger
en hun kliek van regeerders zwaar gecensureerd voor het voetlicht treden. In de methode-Frost ligt een dosis authentieke
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Nixon verborgen waar je haren van te bergen reizen. En passant sleept Tricky Dick nog een aantal van zijn naaste medewerkers mee door het slijk.
Vijftien jaar later, in 1993, is Nixon weer uit de as van de oorlog in
Vietnam en Cambodja, of anders wel het Watergate-schandaal,
herrezen. Met behulp van republikeinse cronies als George Bush,
Gerald Ford en Ronald Reagan is hij geleidelijk weer op een soort
voetstuk van elderly statesman gehesen. Ik zal de eerste zijn om hen,
die op zogenaamde hoge of prominente posten maatschappelijke
of politieke averij oplopen, in een acceptabel perspectief te plaatsen, en naar het vergeetboekje te delegeren, zoals bijvoorbeeld in
het geval van prins Bernhard. Maar heren als Nixon en Kissinger
horen feitelijk na het door hen afgelegde parcours voor altijd in
het verdomhoekje. Het is dan ook voor mij onbegrijpelijk dat dit
soort oorlogsmisdadigers überhaupt een comeback in enigerlei vorm
zou kunnen maken. Het bewijst andermaal hoe kort van memorie
mensen zijn, of hoe verraderlijk het geheugen in het algemeen is.
8 februari 1978

Paramaribo, Suriname
Anton Veldkamp, fotograaf van De Telegraaf, zat bij mij in het
vliegtuig vanuit Curaçao. Hij was voor niets naar Trinidad gegaan, want koningin Juliana was in de sneeuw in New York
gestrand. Lepeltak is mee voor de „show”-pagina. Ischa Meijer, die erg slijmerig doet, voor de Haagse Post. Hij had het interview met Alissa dat is verschenen, gelezen en volgens Ischa
was dat het eerste prima gesprek met mij. Lepeltak vond het
„onbegrijpelijk” dat ik de JFK-affaire met Gerard Croiset had
proberen op te lossen. Hij stak de draak met het feit dat ik tenslotte via Croiset George de Mohrenschildt had gevonden, alsof De Mohrenschildt er eigenlijk helemaal niets mee te maken
gehad zou hebben. Hij wist verder te melden dat Philips dr.
Jermen Gvishiani niet had willen ontvangen, want de sovjetspionage zou zich hebben geconcentreerd op het bemachtigen
van blauwdrukken van Philips-aparatuur. „Daar was de ambassade van Romanov mee bezig, maar dat vertelt deze mijnheer
je natuurlijk niet,” aldus Lepeltak alias Stan Huygens. Ik vraag
me altijd af waar journalisten als hij hun informatie wegslepen.
Bij de BVD? Ben blij zelf met die basterds geen contacten te onderhouden.
Anton Veldkamp zei: „Jij had vanaf het begin voor De Telegraaf
moeten werken.” Ik legde uit dat mijn eerste buitenlandse post
in Rome inderdaad voor J.J.F. Stokvis was geweest, maar dat
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9 februari 1978

Hotel Torarica
Ischa Meijer, die misschien toch wel aardiger is dan ik dacht,
zei een jaar na de publicatie van het boek over zijn moeder („Ik
schreef het naast mijn andere werk in drie weken.”), naar haar
toe te zijn gegaan. Zij zei toen het nog altijd niet te hebben gelezen. Ik vroeg hem of hij geen ander boek zou hebben samengesteld als hij het op zijn zestigste had gedaan. „Ja, maar zo is
het met alles.” Dit was een walgelijk geschrift.
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de man me verbood een interview met Sukarno te maken, wat
ik naast me neerlegde. „Moet ik daarom de rest van mijn leven
door jullie worden beroddeld of doodgezwegen? Wat is dat
voor een criminele mentaliteit? Jullie hebben zelfs de zaak van
George de Mohrenschildt overgeslagen, omdat ik ermee bezig
was. En dat noemen jullie journalistiek bedrijven?”
Ischa Meijer logeert in pension de Kakkerlak. Eng mannetje.
Toen hij mijn ansichtkaarten zag tijdens de lunch, haastte hij
zich ook kaarten te kopen. De manier waarop hij ze zat te bezoedelen… Ergens is hij gewoon een zielenpoot, die zich tegen iedere prijs naar boven probeert te wurmen om ook arrivé
te kunnen zijn. „Geboorte is niet te koop,” hielp ik hem herinneren.
Willem van de Berghe van de RVD is jarig. Ik vind hem een
aardige man.
Na aarzelingen en misverstanden over een slaapplaats voor mij
in Apura, heb ik besloten morgen sowieso te vertrekken, want
het eigenlijk doel van deze reis is Casper, niet de koninklijke
familie.
Vanavond gaven de De Vos van Steenwijks een „welkomstdronk” voor de pers in hun tuin aan Ramalaan 33. Een zoon,
Alexander (15), ging rond met hapjes. Hij leek me zo ernstig.
Ik ging naar hem toe. Hij had zich nog geen beeld over de toekomst gemaakt. Hij hield van zeilen en tennissen, niet van
zwemmen of conditietraining.
Carel Enkelaar had weer eens te diep in het glaasje gekeken en
riep volkomen overbodig: „Oltmans heeft JFK niet vermoord,
dat heb ik gedaan.” Toen hij vertrok hield hij zelfs tegen ambassadeur H. Leopold, de heer W.G. de Vos van Steenwijk en
mijn oude vriend Frits Pengel, baas van de Surinaamse televisie, een volkomen overbodig, verward verhaal dat ik hem eens
voor de rechter had gebracht. Ik was misschien een omstreden
figuur, maar hij had mij nog nooit op een journalistieke leugen
betrapt. Ik weet me geen raad bij dergelijk gedrag.
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Frits Pengel liet me de studio’s zien. Hij heeft steeds een sigaret
in zijn mond, sabbelt erop en rookt niet. Hij werd opgebeld uit
Amsterdam maar liet zeggen er niet te zijn. „Another girl”, zei
hij.
(wordt vervolgd)
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