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Inleiding

When the manuscript of Willem Oltmans Memoires 1978-1979
arrived on my desk I was still basking in the pleasures of an outstanding television profile De man van 8 miljoen I had seen a few
weeks earlier. Within the profile, filmed shortly before his
death, Willem was asked by Theo van Gogh what he felt had
been the highlight of his life.
Willem answered: “Peter.”
I felt a surge of gratitude, and a feeling of warmth knowing that
our long and unique friendship had been crowned with the ultimate acknowledgement in one word.
I opened the manuscript and on the first page I read: „Ik ben in
een uiterst prettige stemming met het vooruitzicht naar Peter
te gaan.” Still on the same page, he writes: „Heerlijk om hem
aan te zien komen lopen en te omhelzen.”
I reflected for some time and began to realize just how important I had been in Willem’s life. And he in mine.
From the day I met him, it was as if I had stepped out of the
wings and took centre stage in Willem’s life. I would remain in
that spotlight right up until the moment I stroked his face as he
left this world in 2004. But even now the spotlight doesn’t
dim, for as the pages of his memoirs are turned, within the
windmills of my mind the memories of our turbulent and triumphant times together begin to unfold.
Willem travelled extensively. And so did I. Yet we always made
time to meet up, whatever the continent, or whatever side of
the Atlantic.
In 1978 I was working and living in Madrid. They were hectic
times. Appearing in a controversial musical, coupled with the
Spanish temperament and the aggressive, sexual, and at times
unwanted media attention I was getting I longed for something
more sane.
Willem would arrive in Madrid and the world would seem a
better place. Together on terraces and in restaurants we spent
hours discussing our lives and deepest thoughts. With laughter
and humour we tried to comprehend the absurdities of modern
politics.
Willem had also met and befriended many of the renowned
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psychologists of the time and so our mutual interest in the human brain would lead to many heated conversations.
Our partings were always painful for us both.
As Willem wrote: „Ik werd helemaal naar van dit afscheid en
kreeg het vreselijk aan mijn maag. ‘Thank you for everything,’
zei Peter, maar hij zal nooit weten hoe dankbaar ik hem ben
voor zijn blijvende en zich verdiepende affectie, die als een paal
boven water staat.”
Willem became obsessed with the idea of moving permanently
to Hollywood, California. „Eigenlijk zou ik Holland voor altijd de rug willen toekeren.” We had discussed the idea of sharing a house together. But I had been to Hollywood on several
occasions and decided that it was not a life-style I would enjoy,
nor a world that I wished to inhabit.
Earlier I had entertained the idea of furthering my studies at
Columbia University, New York, and had been offered assistance from the legendary Dr Margaret Mead whom I had met
through Willem. She died in 1978 and it was upsetting to
Willem for they had enjoyed a lasting friendship and Willem
held her in high esteem. „Ben dankbaar bevriend met haar te
zijn geweest. Zij verdiepte zich zelfs in mogelijkheden voor
Peter’s toekomst.”
I choose to return to London and be with my friend Edwin
whom I had missed so much during my sojourn in Spain.
My decision was devastating for Willem. And although it seemed as if a dream had been shattered for him, it put no strain
on our relationship. On the contrary. He wrote: „Ik moet hem
vandaag toch zeggen, ‘Peter, I love you each day a bit deeper
and more.’ Zijn huid is beautiful en zijn ogen zijn clear, duidelijk. Wanneer ik met hem samen ben, noteer ik altijd maar
weinig. Ik ga dan volkomen, van minuut tot minuut, in het samenzijn op.” Reading that insert in Willem’s memoir the
reader would understandably conclude that we were lovers. I
read his words as a love-letter to a friend. My belief has always
been that platonic love in its purity could rival sexual or romantic love that inevitably seems to end in torturous feelings
of sadness, regret and wasted time. Willem and I were never
party to those feelings.
The diary reads: „Ik weet zeker dat Peter ook als ik er niet
meer ben altijd de waarheid over me zal spreken.” And so I
shall. I will honour his memory with dignity and integrity, and
hope that the others to whom he entrusted his memory will do
the same.
Peter van de Wouw, Amsterdam, 2009.
8

08-04-2009

14:09

Pagina 9

MADRID

■

MEM25revisie

Madrid

16 september 1978

Ik droomde dat ik met Peter besprak hoe verdrietig het zou
zijn als Keke dood zou gaan. Vreselijk dat ik het beestje niet
tussen Moskou en hier even uit de kennel kon bevrijden. Peter
keek me met een gemengde blik over mijn gelamenteer over
mams hond aan.
Wat een voorrecht om direct na Moskou naar Spanje te kunnen reizen. Ik ben in een uiterst prettige stemming met het
vooruitzicht naar Peter te gaan. Vlak voor het vliegtuig vertrok, kon ik een vlindertje redden dat het toestel was binnengevlogen. Het liet zich zoet vangen en bij een opening bij de
slurf kon het terug de natuur in vliegen.
Rob Soetenhorst belde. Zijn kinderen waren van zijn verhalen
over Moskou en onze reis van hun stoelen gevallen van het lachen.
Peter van der Velde vindt mijn boekje met aforismen over
Oranje en het koningshuis „fantastisch”. Ik denk dat hij het
uitgeeft.
Vrij Nederland produceerde een walgelijk artikel over Carel Enkelaar en de NOS-televisie. Wat ze over mij schrijven, is complete bullshit. Ik heb een persoonlijk briefje naar de hoofdredactie geschreven dat ze zich belachelijk maken en geen idee
hebben van de feiten.
Anthony Lewis schrijft soms toch de allergrootste onzin in The
New York Times en hij is nog een van de betere medewerkers
van „all the news fit to print”. Hij spreekt over mevrouw
Gandhi’s „dictatuur”. De dame wordt van corruptie beschuldigd, wat de Amerikanen prachtig vinden want ze beschouwen
haar niet als een vriendin. Die mevrouw heeft de Yanks uitstekend door, daar ben ik zeker van, inbegrepen hun CIA- en maffiapraktijken.
Terrasje
Peter haalde me af en was iets te laat omdat hij me op een andere plaats opwachtte. Heerlijk om hem aan te zien komen lopen en te omhelzen. Hij ontving mijn telegram uit Moskou.
De show was na demonstraties, waaraan hij mee had gedaan,
9
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vanwege het censureren van bepaalde passages als „te controversieel”, gesloten. Peter Hattink was bij hem gekomen en had
een uitvoerig interview voor de GPD-bladen gemaakt.
Hij nam me mee naar het theater waar zijn naam op de buitenkant was aangebracht. Ik bezocht zijn privé-kleedkamer. Ik
ging in zijn stoel voor de spiegels zitten en probeerde me helemaal in te leven en alles in me op te nemen. Mijn lieve Peter in
Spanje op de bühne.
Tolstoj moet op het moment van zijn dood hebben gezegd: „Ik
hou van de waarheid.”
Hotel Sanvy
Heerlijke avond met Peter gehad. Hij kwam om 20.00 uur.
We gingen naar een terrasje voor een Campari. Er kwam iemand op hem af, die vroeg of hij in een film wilde spelen.
„Hij zweette onder zijn neus. Dat toont aan dat er andere motieven in het spel zijn,” aldus Peter. „Zo gaat het hier de hele
dag. Soms besluit ik een avond uit te gaan en dan rol je van het
een in het ander. Waar je allemaal terechtkomt, is niet te geloven.”
17 september 1978

Schreef mijn broer Theo en Peters moeder. In Amsterdam
wachtte een briefkaart van Guruh Sukarno met een panorama
van het nieuwe Jakarta bij avond. „This is an actual view and
look at the National Monument that Bapak created.”
Er was ook een belangrijke brief van Hans Gualthérie van
Weezel, die duidelijk het verzoek tot me richtte om ambassadeur Romanov te proberen te overtuigen dat hij geen „kwade
bedoelingen” had tijdens een komende reis naar Moskou. Het
probleem is echter dat de breinen hier zo diametraal anders zijn
ingesteld dan die in Moskou, dat confrontaties bij een bezoek
gewoon de natuurlijkste zaak ter wereld zouden zijn.
„Flaubert used writing as an alternative to suicide.” – Jean Paul
Sartre
„Sir Isaiah Berlin felt Tolstoj knew what took place in wars, but
did not know why wars took place.”
Lunchte met Peter onder de bomen op het terras. Het was buitengewoon plezierig. Ik nam wat foto’s. Het is als op vakantie.
Marina Oswald heeft bevestigd, zoals ook George en Jeanne de
Mohrenschildt mij al jarengeleden plechtig op het hart drukten
dat, Lee Harvey Oswald een bewonderaar van JFK was. Zij
heeft dit getuigd voor het Select Committee on Assassinations.
De commissie wilde van de hoed en de rand over haar huwe10
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18 september 1978

Peter bleef nog aan het zwembad gisteren. Ik zat in de schaduw
te lezen. Later zei hij: „Ik zag je daar geconcentreerd zitten,
wat voorovergebogen. You looked sad.” Ik moet hem vandaag
toch zeggen: „Peter, I love you each day a bit deeper and
more.” Ik kijk steeds naar hem en krijg dan beelden van zijn
moeder. Zijn huid is beautiful en zijn ogen zijn clear, duidelijk.
Hij stond op om met de eigenaresse van het hotel te spreken
aan de verre kant van het zwembad. Ik observeerde die ontmoeting en zei later tegen hem: „Schat, als je op die manier
ouderen ontmoet, doe dan altijd de suggestie dat ze moeten
gaan zitten, make them at ease.” Vroeger als ik zoiets tegen hem
zei, zou hij geïrriteerd en boos geworden zijn. Nu helemaal
niet. Hij begrijpt dat het geen kritiek is, slechts een suggestie
voor een volgende keer. Wanneer ik met hem samen ben, noteer ik altijd maar weinig. Ik ga dan volkomen, van minuut tot
minuut, in het samenzijn op.
Gisterenavond waren we in het theater voor Del Madrid Castizo, sainetes rápidos en El Agua del Manzanares, van Carlos Arniches. Een complete ramp. Ik wilde bij een pauze om 23.30 uur
al weg maar we zijn in godsnaam maar tot het einde tegen
01.00 uur gebleven. Spanjaarden zoenen bij een begroeting
Peter op zijn mond. Niets voor mij.
Ik heb zojuist in Playboy een interview met John Knight gelezen. Ik moet dan aan Georgii Arbatov denken, die zegt: „I do
hope we won’t become in the USSR like America….”
Peter kwam voor de lunch naar het zwembad. Oergezellig. Na
1
2
3

International Herald Tribune, 13 september 1978.
Newsweek, 18 september 1978.
The Times, 16 september 1978.
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lijk weten.1 Er is ook weer onder ede verklaard dat vier schoten
in Dallas tot de mogelijkheden behoort. Hoe kan Oswald dat
allemaal alleen hebben gedaan? Andere experts hebben de beruchte foto van Oswald met het moordwapen als „a fake” bestempeld, zoals moeder Marguerite Oswald me zo dikwijls
heeft gezegd. Ook Newsweek heeft deze week weer een serie
vraagtekens bij Dallas geplaatst.2
In Londen is een Bulgaarse dissident, Georgi Markov, door een
zogenaamde voorbijganger met een paraplu, voorzien van een
punt met vergif, geprikt en overleden. Op 26 augustus werd
een gevluchte Bulgaarse journalist, Vladimir Kostov in Parijs
eveneens op die manier gestoken, maar hij overleefde de
moordaanslag. In Sofia wordt alles fel ontkend.3
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een goddelijke middag deden we een dutje. Peter maakte me
wakker. Hij zong in het Spaans in de badkamer.
Hij nam me mee naar de pub om de acteurs en actrices uit zijn
show te ontmoeten.
Edwin had geschreven uit Londen: „When I came to the
theatre tonight, everyone knew I had been in touch with you.”
Ik zei voor ik het zelf wist: „Kijk, dat moet nog veranderen,
het is allemaal nog teveel show.”
Nu werd Peter direct geïrriteerd en zei: „I don’t ask for your
criticism.”
„Het is geen kritiek. Edwin is een schat, but those feelings should
turn inwards and be precious and private.” Ik schreef gewoon door
in mijn dagboek alsof er geen incident was. Toch las hij de brief
van Edwin niet verder voor.
Mevrouw Indira Gandhi woont in een gehuurde, witte villa in
een stille wijk van New Delhi. Ik wil naar haar toe. Robert
Maxwell is zo zeker dat zij niet terugkeert. Ik denk er anders
over. Newsweek signaleert dat zij bezig is aan haar comeback.4
Peter trakteerde me op een dineetje in Mi Pueblo. Het feit dat
ik nu een paar dagen in Spanje was, had hem over de hele linie
meer op zijn gemak gesteld in Madrid. Hij kende een arts, die
een recept had gegeven voor slaappillen, want dat blijft zijn
handicap. Ik trok onmiddellijk een zorgelijk gezicht, maar hij
verzekerde me precies te weten wat hij deed en de gevaren van
dit soort zaken exact te kennen. Hij liep mee naar mijn hotel
en rookte nog een „stickie” voor ik ging slapen. Ik heb Mary
en haar ouders uit Australië ontmoet. Zij heeft best aardige
ogen. Heb erg weinig geschreven. Zo’n dag is niet na te vertellen.
19 september 1978

Opnieuw het mooiste weer van de wereld. Wat heb ik weinig
geschreven. Peter en ik hebben zoveel gesproken!
Wat ik van het dagboek Een mooie tijd om later te worden van
C. Buddingh5 heb gezien is hopeloos. „Je hoeft maar naar zijn
foto op de kaft te kijken,” zei Peter die erin bladerde. Als ik
Peter aanstaar zegt hij soms: „Je maakt me verlegen.” Wat ik op
zo’n moment denk is: So close and yet so far apart. Ik wil mejuffrouw Büringh Boekhoudt een kaart schrijven.
Het dagboek van Buddingh begint met: „Het moet dan maar
weer: bijna een vol jaar heb ik geen dagboeknotities bijgehou4
5

Newsweek, 18 september 1978.
C.Buddingh, Een mooie tijd om later te worden, De Bezige Bij, Amsterdam, 1978.
Kwam nooit verder dan pagina 40.
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Later zouden Delgado en zij grote vrienden worden. Zelf interviewde ik haar voor
mijn boek Over Intelligentie, Bruna 1981.
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den….” Iets verder op: „Als ik de wereld had moeten scheppen had hij niet vreemder in elkaar kunnen zitten.”
Er wordt veel over het „succes” van Camp David gesproken.
Ik geloof niet dat er werkelijk enige vooruitgang is geboekt.
Sadat kan er nu zeker van zijn dat hij in de Arabische wereld als
een verrader en een fool wordt gezien. Voor „musjawarah” en
„mufaket” heb je drie wijze mannen nodig. Deze drie musketiers, Carter, Begin en Sadat zijn dat dus zeker niet. De sovjets
houden zich trouwens muisstil, wat de ramp van Camp David
nog verder onderstreept.
Peter Hattink, correspondent van de GPD kwam naar het hotel.
Aardige kerel. Ik moedigde hem aan volgend jaar naar Havana
te gaan voor de conferentie van niet-gebonden landen. Hij had
nooit van Carlos Rafael Rodriguez gehoord. Had er ook geen
benul van wie Aurelio Peccei, voorzitter van de Club van
Rome was, die altijd actief is in Madrid en hier voldoende in
de pers staat.
Lunchte met Peter op het terras van Hotel Sanvy. Peter schreef
Edwin een brief van zeven pagina’s, die begon „My love, my
love.” Hij deed er 200 D-mark bij. Ik zal de brief aangetekend
voor hem versturen.
Bezocht professor Jose M.R. Delgado in het Centro Ramon Y
Cajal. Ons contact was onveranderd, warm, direct, prima. Hij
had bezoek gehad van Natalia Bechtereva uit Leningrad, zijn
sovjet-counterpart, de neurofysioloog van het Pavlov Instituut.
„She says, that she discovered the code of the brain,” aldus
Delgado. Hij noemde haar dermate volumineus en vet dat „she
didn’t know at times whether she was moving forward or
backward.”6
We wandelden door zijn onderzoekslaboratorium. Een grote
bruine geit bevond zich op een operatietafel. De deur stond
open. Ik kon een blik werpen op het beeld: jonge mensen waren
met het arme dier bezig. Er werd een hersenoperatie uitgevoerd.
Ik zag veel bloed. „Overleeft de geit dit allemaal?” vroeg ik.
„Yes, the animal is supposed to,” aldus Delgado.
Verder bezochten we een nieuw toegevoegde ruimte voor experimenten met apen. Sommige dieren waren in het laboratorium geboren. Het centrum heeft nu ook de beschikking gekregen over film- en televisieapparatuur. Ze gaan hun eigen
experimenten vastleggen.
Dineerde met Peter in restaurant Hegar.
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20 september 1978

Robert Escarpit zegt deze ochtend in Le Monde over Camp
David dat „après des fiançialles longues et orageuses, le couple
Sadate-Begin, a l’issue d’un voyage de noces hardeux, attend
un heureux événement qui devrait se produire avant Noël”.
Humoristisch, zijn commentaartje waarbij hij Carter als „arts”
omschrijft die met kunstmatige inseminatie de zaak tot stand
zou hebben gebracht. Moet het nog zien allemaal.
Peter omhelsde me na een bezoek aan de bar Valentino’s. Ik
voelde een brok in mijn keel. Bij het opschrijven ervan krijg ik
tranen in mijn ogen. Als ik ooit een kind zou hebben gehad,
zou ik dood zijn gegaan van worries and sadness, zoals mam op
haar oude dag zoveel zorgen had om broer Hendrik Alexander
in Kaapstad. Toch geloof ik dat ik erin slaagde hem bij haar
enigermate te vervangen.
Delgado bestreed fel de zienswijze van Robert Yastrow dat
computers op een dag het menselijk brein zouden gaan verdringen. „You still have to turn computers on and off,” zei hij.
„Willem, remember, the cell of the brain is the most complex
phenomenon in creation.”
Ik schreef mejuffrouw Büringh Boekhoudt: „Als ik in Madrid
in de zon wandel, vraag ik me af wat u over dit of dat zou zeggen.”
Peter kwam afscheid nemen. We namen een taxi naar het
vliegveld zodat ik tijdig een goede plaats kon krijgen. Daarna
zette ik hem in een andere taxi naar zijn flat. „Zalig dat je er
was,” zei hij. Hij zond bloemen naar Edwin voor diens verjaardag.
Madrid - JFK New York, TWA vlucht 903
Dag lieve Peter – in je bedje – I bless you, kiss you and love you.
Koning Khaled en koning Hoessein hebben Camp David afgewezen. Fidel Castro is op bezoek bij kolonel Kadaffi. Carter
sprak het Congres toe. Hij schijnt veel gehuild te hebben deze
dagen, ook toen hij zijn moeder de resultaten van Camp David
doorbelde. Op zijn schrijftafel in het Witte Huis is de verklaring te vinden: „Oh God, the sea is so great and my boat is so
small.” Het motto heeft Carter van admiraal Hyman Rickover
overgehouden. En die man moet de wereld leiden. Hij noemde Begin en Sadat „the two finest men in the entire world”.
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21 september 1978

Washington DC, Hilton hotel
Na aankomst gisteravond ben ik eerst met Barbara Applegate
een hapje gaan eten. Over de comeback van Richard Nixon en
een mogelijk bezoek aan Moskou, zei ze: „I hope they send
him to Siberia, you know, on one of those slow trains, on flat
wheels, which takes 88 days. At least the Australians told him
not to come. Now he is suddenly busy to write a book. May be
that fifty years from now they will objectively look at Nixon’s
presidency. America will however never forgive him his
crookedness.”7
„Even Marina Oswald ended up by saying that she concluded
Oswald shot Kennedy,” vervolgde Barbara. „May be Oswald
was not alone, but this Committee on Assassinations did not
come up with one single piece of new information. Everyone
is bored. It is not funny to see Nelly Conoally, the wife of the
Governor of Texas, relive that nightmare on television. And
your friend Mark Lane made a complete fool of himself on national TV, when he denounced a Scotland Yard detective, because he was followed by a Scotland Yard boss, who precisely
confirmed everything while Lane was shouting and waving and
looked like a wild man.”
Ik vroeg aan Barbara om Pat Russells recente brief in de Timezaak8 te lezen: „What they are asking you to do, is to incriminate yourself. They try to make out of your diary a reporter’s
investigative notes, which they are not. I would never allow
them to look at it. And if you did allow them, how long are
they going to be there and would they be allowed to photostat
entire pages? Also when pages contain parts that you do not
want to become public, what can you do?” Zij vond toch dat
Russell de uiteindelijk beslissing aan mij liet. „Call him and talk
about it,” was haar advies.
Ik ontbeet bij toeval met George Williamson van Fortune. Ik
herinnerde hem er aan dat Jermen Gvishiani in december 50
7
8

Dat zou dus anders uitpakken.
Zie bijlage 1.
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jaar wordt en zei dat het zin heeft een reportage aan hem te
wijden.
Ik belde Ray Price. Hij was in de tuin aan het werk. Ik vertelde hem dat Georgii Arbatov had geadviseerd dat via Anatoly
Dobrynin een bezoek van Nixon aan Moskou diende te worden geregeld. Hij scheen geïnteresseerd.
Kolonel Fletcher Prouty, bezig met het schrijven van een corporate book zei nu dat Donald Donaldson alias Dimitri Dimitrov
„very much alive” moest zijn. „He probably worked around
the same group, I worked with in Cairo. He must have worked
with Bulgarians and Yugoslavs. Probably his death was only
deliberately planted. He was just doing a job when he came to
meet you in Amsterdam. You had very important information
about George de Mohrenschildt. So he planned deliberately to
make you look more dubious.” Ik word van zoiets draaierig.
Waarom kondigden we dan op basis van zijn stellige informatie
met Gallery de moord op generaal Donaldson aan?
Eldridge Cleaver krijgt veel publiciteit met zijn nieuwe boek.
„I have long thought of myself as a sort of prince of my generation,” vertelde hij Judy Bachrach van de The Washington Star.9
„I have been humbled by my recent experiences, by my failures and successes.” Eens noemde Cleaver de VS „the successor
to Nazi Germany, the number one obstacle to human progress”.
Hij is kennelijk blij na al zijn omzwervingen in Cuba, Algerije
en China weer in Californië te zijn.
Zond Zbigniew Brzezinski een aangetekende brief en vroeg
hem of ik een gesprek met een van zijn medewerkers kon hebben over de Sovjet Unie.
Ik wilde Jerome Glenn bezoeken, die Space Trek schreef, samen
met George Robinson.10 Ik was te vroeg en terwijl ik op een
steen zat te wachten, observeerde ik een eekhoorn die de eerste
eikels voor de winter ging opbergen. Er kwam een zalige kerel
langs, die vroeg of ik de weg kwijt was. „Nee, ik wacht op een
vriend,” zei ik. Toen ik later aanbelde op 2005 Belmont Road
bleek de lekkere kerel Jerome Glenn te zijn, die een bedrijf
runt dat Future Options Room heet. We spraken anderhalf uur
samen. Ik wilde vooral ook sommige van de denkbeelden van
Robert Yastrow verder toetsen.
Hij vertelde dat het Congres zojuist een wet had aangenomen
om na te gaan hoe zonne-energie getapt zou kunnen worden
om via „solar power satelites” naar de aarde te worden overge9 The Washington Star, 20 september 1978.
10 Jerome Clayton Glenn, Space Trek: The Endless Migration, Stackpole Books, Harrisburg, Pennsylvania, 1978.
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bracht. SALT III zou bijvoorbeeld samenwerking op dit gebied
met de Sovjet Unie kunnen behelzen. Apollo-Soyuz zou zelfs
een vroeg model van SALT III geweest kunnen zijn. Intelsat zou
kunnen worden uitgebreid tot Insolsat oftewel een International Solar Satelite Authority. Hij vertelde dat in juni drie US
Nike-raketten en vijf sovjet MR-12 raketten vanaf Wallops eiland waren afgevuurd.
In zijn boek zegt Jerry dat „mass human migrations into outer
space may begin this century! Are earth’s inhabitants prepared
for this giant leap?” Kan dit allemaal gebeuren zonder dat er
„star wars” ontstaan?
Glenn: „There is a way now to shoot nuclear waste into orbit
around the sun. The method is now reliable. That we did not
use rocket ships before was because they were not reliable.”
„But they could fall down back to earth,” voerde ik op.
„Right. I am not talking about the space shuttle. I am talking
about a different propulsion system. The Rand Corporation is
about ready to come up with a new way. Everyone wants to
put nuclear waste into the sun. How to get it there from storage to the sun?”
Ik vertelde met president Kekkonen van Finland te hebben gesproken, die de rotzooi naar de USSR stuurde waar het „ergens”
in Siberië werd opgeslagen.
„This material will not only remain dangerous for 25.000
years,” zei Glenn, „you have to multiply your safety margin by
ten, so we are talking about 250.000 years. That is often misunderstood. So, if you hear people talk about moving it into
salt mines for 2 or 3 million years you know that we have to
shoot it into the sun.”
„Will this shooting be cheap?” vroeg ik hem.
„It will be cheaper than people expected. When solutions are
really right, and elegant, they are often very simple.” Hij zei
het niet allemaal te kunnen uitleggen, dit vanwege geheimhouding, het was bovendien te ingewikkeld.
„Gaan we steden bouwen in de ruimte?”
„I have a hunch it will not be towns like RCA’s town. There are
already so many integrated designs by different companies that
we will have new institutional inventions for them.” Professor
Gerard O’Neill van Princeton had „leefbare plateaus in de
ruimte” ontworpen.
„Ik heb gelezen dat O’Neill denkt dat je 70.000 miljard mensen in de ruimte zou kunnen laten wonen, zodat de pil buiten
werking kan worden gesteld,” merkte ik op.
„That’s not unthinkable anymore,” reageerde Glenn. „You
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could imagine those industrial cities in space like this: think of
the company Johnson & Johnson. They manufacture drugs.
The side effects of making drugs are often that they are not perfectly pure drugs. When you make something like that, you
produce extra molecules hanging on and they will affect you
eventually. We could produce medicaments in space without
side-effects.”
„Staan die fabrieken dan op hemellichamen?”
„Nee,” antwoordde Glenn, „ze worden in een baan om de
aarde gebracht, zoals huidige ruimtelaboratoria, maar dan oneindig veel groter. Ik noem ze nog ‘aan elkaar gelaste vuilnisemmers’ maar ik hoop dat ze deze in de toekomst aardiger zullen ontwerpen dan de vliegende bussen die we nu hebben.
Voor hetzelfde geld kunnen ze er aardig uit zien. Frank Lloyd
Wright heeft geleerd dat je functie en schoonheid zeer goed
kunt combineren. Waarom dus niet? Op den duur zullen we
hele gemeenschappen in de ruimte kunnen plaatsen.”11
Telefoneerde met Pat Russell in Dallas. Hij zei dat het zelfs
mogelijk was dat het gerechtshof in Dallas mij zou bevelen
mijn hele dagboek naar Texas over te brengen, wilde ik blijven
procederen. „Privacy of reporters is not protected at present,”
zei hij. „They could consider your diary relevant. We can, however, lay down the conditions for an Amsterdam inspection.
That way they will have to start spending money. You could
have your own lawyers there as arbiter. So, I will now call
them and say you phoned from Amsterdam. So we will see. I
am so afraid that they will otherwise order you to appear in
court here once more.”
Nu was hij bereid alle papieren van George de Mohrenschildt
te verkopen. Gallery magazine heeft iemand naar Dallas gezonden. Hij heeft alles gelezen, ook het hele Lee Harvey Oswald
boek. Ze vonden het allemaal complete shit. Fletcher Prouty is
er ook niet meer in geïnteresseerd. Pat vertelde dat Jeanne de
Mohrenschildt zich nog steeds te pletter drinkt en nog meer
honden heeft dan voorheen.
22 september 1978

Ben nu zo druk hier dat Peter naar de achtergrond schuift. Ik
denk ook nauwelijks aan Keke in de kennel, zijn gevangenis.
Tante Meta is stervende.
Richard Nixon is door Roemenië uitgenodigd. Hij bouwde
een band op met Nicolae Ceausescu.
11 De tekst van de rest van het gesprek is in mijn dagboek.
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12 Joseph Borkin, The Crime and Punishment of I.G. Farben, Free Press/Macmillan, New
York, 1978. Zie bijlage 2.
13 The New York Times, 6 augustus 1978.
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Gerald Ford heeft getuigd voor het Select Committee on Assassinations dat de Warren Commissie – waar hij dus deel van
uitmaakte – het bij het rechte eind had en dat Oswald JFK vermoordde. Hij gaf wel toe dat indien de commissie indertijd op
de hoogte was geweest van uit Washington ondernomen
moordaanslagen op Fidel Castro, het onderzoek waarschijnlijk
uitgebreider zou zijn geweest. Opvallend was ook dat een FBIfunctionaris uit Dallas, James Malley, niet kon verklaren waarom het FBI-kantoor in Dallas een briefje van Oswald tien dagen vóór de moord op JFK had vernietigd. Er zijn nog altijd
teveel vraagtekens.
Ik ontmoette mijn oude vriend Joseph Borkin, die ik in 1956
met president Sukarno in Rome leerde kennen. Hij was toen
juridisch adviseur van Sukarno. Borkin schreef een nieuw
boek, The Crime and Punishment of I.G. Farben, met als ondertitel The startling account of the unholy alliance of Adolf Hitler and
Germany’s great chemical combine.12 Robert Sherrill schreef hierover reeds in The New York Times13 dat I.G. Farben „the industrial demon of two world wars” was geweest „introducing
poison gas to trench warfare in the first, and, in the second,
commercialising the horror of Auschwitz.” The New York Times noemt zijn boek „superb, a perfect indictment”
Sherrill herinnert eraan dat Borkin een bron van de bovenste
plank is, „who has been chairman of the Federal Bar Association’s Committee on Standards of Judicial Behavior. He has
built his story with controlled, uncluttered, chilling precision
of a judge recapping the high points of a particularly brutal
murder before pronouncing the death sentence.”
In de 1920’s had I.G. Farben al een solide partnership met
Standard Oil. Die alliantie was in het voordeel van Nazi-Duitsland toen men in 1930 de Luftwaffe begon op te bouwen en
zich op de oorlog voorbereidde, want officieel mocht Duitsland zich niet meer bewapenen. Nooit eerder „in the history
of warfare had an industrial concern occupied such a crucial
place in the military planning and preparation of a great war.”
Gedurende de Eerste Wereldoorlog had I.G. Farben reeds het
gebruik van slavenarbeid toegepast. „Once scorned by Hitler
as a Jewish Corporation, the men who ran I.G. went all out to
prove that they could be as anti-Jew as the most rabid-Nazi.
Part of their proof lay in the establishment of I.G. Auschwitz,
near the concentration camp. Auschwitz inmates were used to
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build the I.G. plant – biggest in the I.G. system – and then they
worked there, until they died…” meldde dus Borkin, zelf een
prominente, joodse advocaat in Washington DC. Van de
300.000 gevangenen die door I.G. Farben Auschwitz werden
ingezet, moeten 25.000 zich de dood in hebben gewerkt.
Het doet me denken aan Alfred Krupp von Bohlen und Halbach, die na de oorlog overeenkwam om 2.380.000 dollar aan
voormalige joodse slavenarbeiders uit te keren die in de oorlog
voor Krupp werkten. I.G. Farben betaalde 6.430.000 dollar
schade aan joden die slavenarbeid in de oorlog hadden volbracht.14 Het is toch eigenlijk niet te geloven wat joden elkaar
hebben durven aandoen.
„You know, Willem, I am over 68 years old now and my
blood pressure is 110, but I walk seven miles a day to my office.”
Na mijn aandringen voor de zoveelste maal zei hij dat hij de
enige werkelijk biografie over Sukarno zou schrijven.15 „Remember, I am a right wing corporation lawyer, I am not a radical. Don’t forget Indonesia has more Moslems than Pakistan.
Yet, I as a Jew was personal advisor to the president of Indonesia. In Italy and Germany, when we met in 1956, I was spokesman for the presidential party. I wrote Sukarno’s speeches.
When I wanted to go and see the old man, before he was
dying, I was refused entry into Indonesia, even while the ambassador recommended my trip.”16 Hij was met me eens dat het
boek dat Ganis Harsono, voormalig woordvoerder van het Indonesische KEMLU, erg slecht was. Blijkbaar is hij het ook niet
eens met wat Harsono over hem heeft geschreven: „What
Cindy Adams wrote about Bung Karno was pillow talk. Dewi
is a business woman. She only uses men in connection with
what they can do for her. Further more, she is a lesbian.”
Hier plaatste ik een vraagteken.
„Well, you very well know, Sukarno was hardly the lover
people thought he was.”
Ik vertelde Joe dat ik een boek met Georgii Arbatov ging
schrijven.
„Well, ask him whether he agrees with Borkin, that perhaps
the Soviets defeated the Germans and first reached Berlin, but
that Hitler won the war. Are you in the USSR not totally antisemitic? Just like in Czarist days? May be anti-semitism is illegal
according to the Soviet Constitution, but it is like with prohi14 Time, 4 januari 1960.
15 Hij zou niet lang meer leven en de biografie niet schrijven.
16 Ik achtte me in uitstekend gezelschap met hetzelfde probleem.
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17 Ik wist in 1978 niet dat Arbatov half joods was.
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Washington

bition, everybody drinks. It is the rebirth of an old neurosis,
anti-Jewishm. Hitler won the war. The Soviets are totally antisemitic. Jewish scientists like in Hitler’s days can’t leave the Soviet Union for what they know and have in their heads. So
there you have your first question to Arbatov.”17
Hij vervolgde: „Hitler was a very wise man. We always misapprehended his brilliance and greatness. We in the United States
run away with a madman as Charlie Chaplin. If Hitler had not
been such a menace, he was a profound thinker, had a deep understanding of power in the modern world, he understood this
better than his generals, and in any case he understood it more
than Neville Chamberlain or Edouard Daladier. He understood that as long as Germany had no natural resources like oil
and rubber his foreign policy was hostage to oil wells and rubber plantations, in the possession of his enemies. He waged war
in an all-out effort to free himself of that bondage. He went
even as far as to collaborate with Jewish Companies like Krupp
and I.G. Farben. And he succeeded. He did get synthetic replacements which took I.G. to ultimate hell, Auschwitz. Hitler
knew that during World War I, I.G. Farben almost saved Germany from defeat.”
Ik vond het een adembenemend verhaal, vooral omdat ik Joe
Borkin vertrouwde en als bron zeer respecteerde.
Borkin vond de Amerikaanse en West-Europese buitenlandse
politiek absoluut krankzinnig, zoals er in Westerse hoofdsteden
rekening wordt gehouden met wat Arabieren vinden of denken, alleen maar omdat de Westerse industrie de olie nodig
heeft uit het Nabije Oosten.
„It is a lunatic, almost comic situation,” aldus Joe Borkin. „It is
as if Henry VIII is going to the Pope to ask permission from the
Vatican if he can get married once more. The United States
must find independent sources of energy whether from coal or
potatoes. Western Europe is going to depend on the US to get
them out of the present mess. Belgian tanks in NATO run on
Russian oil. What if war explodes? The West remains dependent on the Arabs which is lethal.”
Zijn boek over I.G. Farben was zesde op de bestsellerlijst van
The New York Times. Hij was geïnteresseerd om via Barbara
Applegate lezingen te geven.
„I could talk about how a Jewish Company, I.G. Farben, participated in the Auschwitz holocaust,” zei hij letterlijk als Amerikaanse Jood.
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Barbara zei later dat ze Joe zou bellen, „but I am afraid I have
the wrong audiences….”
Hij signeerde zijn boek voor mij.

Na de ontmoeting in het Hilton sprongen we samen in een
taxi. Ik liet hem de brief van Pat Russell uit Dallas lezen. „I
don’t want to interfere with your lawyer,” zei hij, „but I would
tell Time to go to hell. Why don’t you go and see Abe Rosenthal at the Times and tell him about it? Or call a press conference and ask your fellow journalists what to do? You have Time
over a barrel, because next time some-one could ask them too
for their internal memos. The headline of such a meeting: Time
magazine leads the attack on the First Amendment.”
Barbara zei iets dergelijks: „Say okay, you can see my diary if I
can see your material.”
Washington DC naar La guardia
„Too bad Sukarno did not give me an oil-well when he conceded he had to do something for me after all the advise I gave
him over the years. But he was already under house-arrest
when I last saw him,” had Borkin nog gezegd. En verder: „Do
you know that Himmler almost got hold of tabun (N-stoff) a
nerve gas, but Speer prevented this. But Speer does not remember. He says nothing about it in his book.” Hij noemt
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23 september 1978

New York, Waldorf, ontbijt
Richard Helms, voormalig CIA-directeur heeft gisteren in
Washington getuigd. Het moet een rumoerige zitting zijn geweest. George Lardner meldt in The Washington Post dat hij
Yuri Nosenko nog altijd niet als een „bona fide” overloper beschouwt – alsof zoiets zou bestaan – omdat wat hij over Oswald had te zeggen „too incredible to be trusted” is. Dus als
Nosenko zou liegen, dan zou Oswald een sovjetagent hebben
kunnen zijn toen hij JFK doodschoot. „That still hangs in the air
as an incubus,” zei Helms. Het enige wat deze CIA-baas wil
doen, is de verwarring vergroten, want ik weet via George en
Jeanne de Mohrenschildt dat Oswald zeker geen KGB-stooge
was. Ook moeder Marguerite Oswald was ervan overtuigd dat
hij door de CIA werd opgeleid. Dus waarom deze verdachtmakingen? De CIA werd opgericht om het communisme te bestrijden. Helms dacht waarschijnlijk dat de enige manier om
zekerheid te krijgen, het in bezit krijgen van KGB-documenten
zou kunnen zijn. Nosenko liep enige weken na Dallas over en
werd drie jaar alleen opgesloten. Hij zit al vijf jaar vast. Niemand neemt aan dat de KGB Oswald, tijdens diens verblijf in de
USSR, ook maar één keer heeft benaderd. Als Oswald inderdaad
voor de CIA werkte, zou men dit in Moskou hebben vastge23

Washington

zichzelf „the great detective” na wat hij allemaal over I.G. Farben en aanverwante zaken ontdekte, zoals een samenwerking
tussen Robert Kennedy en prins Radziwill, de zwager van JFK.
Ik vroeg Joe hoe hij dacht over de reis van Nixon naar Boekarest.
„I hope they keep him there. A Nixon comeback is impossible. Nixon has always been a loser since he was a little boy. His
tragedy was, that he was a loser who kept winning. Ultimately,
he had to do something crazy, so he destroyed himself.”
Lunch met Eric Protter van Gallery. Tony Staffieri heeft Norman Bernstein bezocht, de grote amice van generaal Donald
Donaldson. Hij stond op het standpunt dat het tijdschrift de affaire Donaldson behoorlijk had behandeld, maar men wantrouwde mij omdat ik de man in de publiciteit had gebracht.
Wat anders? De eigenaar van het blad is dr. Sidney Gellman,
een pathologist. Hij wilde dat ik naar Cairo ging om Anwar Sadat voor Gallery te interviewen. Afgezien van het feit dat Egypte dit nooit zal toestaan, voel ik er geen moer voor. Ze waren
ingenomen met mijn interviewpagina, „which lends new prestige to the magazine”.
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steld, want daar gebruiken ze niets ontziende methoden om
zijn handel en wandel na te gaan. Intussen hebben de Amerikanen Nosenko 500.000 dollar betaald voor adviezen en informatie over de KGB. Daar wordt hij wel voor gebruikt. Helms
loopt parallel aan de kletspraat van Edward Jay Epstein over
Dallas.
Blue Boy kondigt de foto’s van Peter aan in het novembernummer. Ze zullen ook een nieuwe roman van James Purdy publiceren – ik kende hem niet – Narrow Rooms. Purdy zei tegen
Blue Boy: „I think God’s kingdom or Jesus’ Kingdom is for
everybody. It is not reserved for pious heterosexual hypocrites.
After all, Jesus was really one of the first social radicals. He
didn’t appeal to the ‘respectable’ people of his time. He ministered largely to outcasts.” Ook laat Purdy een arts zeggen: „I
don’t think of people as queer or straight. Not when you are as
old as I am. I don’t think God does either.”
Kocht eveneens Dancer from the Dance van Andrew Holleran.
Hoofdpersoon Malone zoekt liefde in de „gay world”: „Malone wanted life to be beautiful. Malone believed quite literally
in happiness.” Tenslotte beginnen we allemaal met de onzin
die in breinen van weerloze kinderen wordt gebracht. „There
were people so blessed with beauty there, they did not know
what to do with it” is een ander zinnetje. Ik zal dit boek uit lezen, maar ik houd niet van dergelijke verhalen.
Liep bij Bertie Hilverdink binnen, die voor Harpers Bazaar een
oog zat te tekenen aan zijn tekentafel. Hij maakt het kennelijk
uitstekend. Sommige maanden, zoals in juli, verdient hij als
„beautician” maar liefst 8.000 dollar. Hij tekent veel omslagen
van modetijdschriften en heeft een uitgebreide collectie ingelijst aan zijn muur. Hij heeft een terras en balkon. Aan de overkant schijnt ook een nicht te wonen, want ze hadden een
maandlang window fucking gedaan tot de kerel de straat was
overgestoken en nu neuken ze iedere dag samen. Zijn hond
Lola, een witte poedel, sprong meteen op mijn schoot. Fantastisch zoals Bertie zich in New York handhaaft.
24 september 1978

Gisteravond heb ik doorgebracht met Betty Parker, Dirk Keijers zuster, en een aantal andere mensen, waaronder A.M. Stein,
buitenlandredacteur van de Sijthoff Pers. Wat hij in dit gezelschap deed, begreep ik niet. Bettina spreekt erg veel over Dirk.
Zij begrijpt niet waarom hij niet meer naar de VS komt. Ik probeerde haar een aantal keren te stoppen om over haar broer te
roddelen, maar Mora Henskens, die mee was, noemde het
24
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25 september 1978

Waldorf
Altijd weer ontbijt hier en herinneringen aan Peter. Als ik lees
in Dancer from the Dance hoe Malone door een jaloerse lover in
elkaar werd getimmerd, dan ben ik weer bezorgd over Peter in
Madrid tussen die temperamentvolle Spanjaarden.
Ik belde professor Bruce Mazlish. Hij heeft een psychohistorische analyse over Jimmy Carter geschreven welke Simon &
Schuster in mei zal uitbrengen. Hij zei niet naar de conferentie
van Lloyd de Mause in New York te zijn gegaan omdat: „there
is a much more professional group, the International Society
for a Political Psychology, run by Gene Knutsen at the Wright
Institute in Los Angeles.”
Bezocht Bob Markel van de uitgeverij Grosset and Dunlap. Hij
was naar Dallas gereisd. Pat Russell had hem 45 minuten laten
25
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„sibling rivalry”. Betty liet knipsels zien uit The New York Times
en Fortune. Zij had vijf „amusement parks” aan de sovjets verkocht. Zij was intussen haar appartement in Moskou kwijtgeraakt. „Je weet hoe ze daar zijn: eens in de drie jaar doen ze
vervelend.”
Andrew Holleran stond op de omslag van Christopher Street in
juli, „The chic gay novel of the year.” Hij vertelt in geuren en
kleuren hoe zijn homoseksualiteit in het leger in West-Duitsland is begonnen toen hij door een „mad queen” meegenomen
werd naar een gay bar. „I saw a beautiful young man with no
shirt on and I fell in love with him (…). I had sex that night and
came back to the post so depressed that I took a three-hourlong shower. I felt that I had violated myself.” Verderop: „I feel
sorry for people who are coming out. It is a state of ignorance.” Hij vertelt de interviewer dat alle mensen voor wat anders
uitkijken in het leven, maar in één opzicht is iedereen hetzelfde: „there isn’t anyone not looking for love”.
Zijn taalgebruik is effectief, zoals wanneer hij spreekt: „The
zipless fuck with the anonymous person”. Heb zijn agent Ron
Bernstein gebeld, want ik zou hem willen ontmoeten.
In de Club Batch heb ik gevraagd of ze de uitvoering door
Vladimir Horowitz van Rachmaninovs derde pianoconcert
wilden opzetten, wat gebeurde. Terwijl Horowitz speelde, liepen negen van de tien op jacht zijnde nichten gewoon door
alsof zij het spel en de muziek niet hoorden. Als er rotzooi in
beeld is dan zit het stampvol bij het toestel. Horowitz musiceert zo totaal. Ik ben alleen met mijn tranen. Zijn totale ingetogenheid maakt hem ook zo geloofwaardig.
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wachten. Al het De Mohrenschildt- en Oswald-materiaal was
„plain junk”, inbegrepen een zwart boekje met moppen dat
De Mohrenschildt had samengesteld.
Het gaat niet goed met Margaret Mead. Ze zei nog maar weinig
te eten, dikwijls zelfs geen middag- of avondmaal. Ze is al negen maanden sukkelend, maar wil zeker een gesprek hebben.
Woonde samen met Mora Henskens de receptie van ambassadeur Hugo Scheltema bij de VN bij, welke ter ere van minister
Van der Klauw werd gegeven. Scheltema refereerde aan een
ongunstige opmerking in mijn boek Den Vaderland Getrouwe.
Als dit zo is, zal het niet voor niets zijn geweest. Verder was het
wel plezierig.
Ik stevende af op Jan van Wieringen, correspondent van de
Volkskrant; of het was omgekeerd. „Ik zou even kennis willen
maken,” zei hij. Scheltema stelde me voor aan drie jongeren,
die blijkbaar als „waarnemers” aan de delegatie zijn toegevoegd
voor de zitting van de assemblee. Ik ontmoette het kamerlid
Mommersteeg en mevrouw Vonhoff, lid van de Eerste Kamer
voor de VVD. Ik zei dat ik dacht dat Wiegel een psychiater nodig had met zijn onzin over het bevriezen van de betrekkingen
met Moskou. „Misschien lag het aan zijn adviseurs,” zei ze ook
nog. „To hell! Hoe kon hij de onzin door zijn keel krijgen. Ik
hoop dat deze rampregering gauw ophoepelt,” antwoordde ik
haar, die de zetel van Pais heeft ingenomen.
Henry Heinemann, de smeerlap die namens de ambassade in
Moskou naar het kantoor van dr. Jermen Gvishiani ging om
mij in een kwaad daglicht te stellen, zit nu bij de permanente
delegatie van de VN. Hij zei nota bene dat hij nog graag eens
naar Moskou terug zou gaan als diplomaat. Ik geloof geen
woord van die man. Ook de heer Hasselman, die ik onlangs
nog in Boedapest ontmoette, loopt hier nu prinsheerlijk rond
en hij deed of hij niet wist wie ik was. Ontmoette weer de advocaat Frans van Heemstra, familie van mijnheer Luns en zal
hem overhevelen aan Betty Parker. Ook een zekere Johan van
de Pol papte aan. Hij doet in „real estate and investments”.18
Bernard Person zat in een hoekje met zijn vrouw en ambassadeur Scheltema kwam vragen: „U zou me een plezier doen bij
hen te gaan zitten,” wat niet nodig was want ik ben met de
Persons al bevriend sinds 1957. De enige man die aardig overkwam was Jan van Wieringen. Die veinsde niets.

18 Hij bleek de vriend van Max Westerman te zijn.
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19 Ik schreef er verder niets over op.
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Bij het onderzoek in Dallas is komen vast te staan dat de paraplu op de foto’s nabij de auto van JFK toebehoorde aan Louie
Witt, een verzekeringsagent in Dallas. Na tal van de meest wilde speculaties zoals dat de paraplu werd gebruikt als signaal
voor de moordenaars om te gaan paffen, terwijl anderen beweerden dat er mee op JFK was gevuurd, is nu aan alle speculatie een einde gekomen omdat Witt in Washington is komen
vertellen dat zijn „wapen” een huis-tuin-en-keukenparaplu
was geweest.
De secretaresse van Zbigniew Brzezinski vertelde dat ik een
gesprek moest hebben over de Sovjet Unie met Reginald Bartholomew, een man uit Brzezinski’s staf. Daar verheug ik me
dus op. Ik belde verder met oud-ambassadeur Henry Cabot
Lodge, maar die wilde alleen telefonisch een interview geven
en daar voelde ik niets voor. De secretaresse van ambassadeur
Andrew Young bij de VN antwoordde dat haar baas al verschillende Zweedse journalisten te woord had gestaan. Ik onderstreepte Nederlander te zijn. „I do not want to raise your expectations. Do certainly not travel from Holland for an
interview,” aldus Valery Bradley.
Had me zeer verheugd op de ontmoeting met Eric Garber alias
Andrew Holleran. We spraken ruim een uur. Hij zag er heel
anders uit dan ik me had voorgesteld. We spraken intens, maar
eigenlijk leende de ontmoeting zich niet voor een interview of
artikel. Hij weigerde een foto te geven.19
Pamela Hollie had in The New York Times een artikel geschreven, voorzien van een foto van ene Rukmini Sukarno een zogenaamde 35-jarige dochter van Bapak, die bezig zou zijn de
Christina Onassis van Indonesië te worden. Lad Johnson van
de Indonesische Kamer van Koophandel in Wall Street, mijn
oude vriend dus, had haar nummer. Zij woonde in Essex House. Toen ik haar belde, begon zij vrijwel meteen met te onderstrepen dat ik niets met Dewi te maken behoorde te hebben,
„you know where she comes from. She only stayed three
months with him.” Zij kon me pas over een paar dagen ontvangen, want zij moest naar Mexico.
„She is a liar,” was het commentaar van Lad. Die juffrouw zal
wel een CIA-trick zijn, zoals de man die plastische chirurgie onderging om in een film de echte Sukarno te kunnen spelen, die
in een orgie met vrouwen werd opgenomen. Intussen staat de
onzin open en bloot in „de gezaghebbende” Times.
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Probeerde Peter al enkele malen in Madrid te bereiken zonder
succes. Belde mevrouw Offereins in Bosch en Duin om te weten hoe het met Keke is. Hij maakt het prima, eet uitstekend.
Hij is al ruim 18 jaar.
Lunchte in het restaurant van de VN met Mora Henskens en de
Rus Larin. Hij vertelde dat Oostenrijk aanvankelijk een gebouw wilde neerzetten dat de hele Algemene Vergadering van
de VN zou kunnen huisvesten. Ik heb altijd gemeend dat de
Verenigde Naties niet bij een grootmacht thuis horen.
„Through US pressure, the project in Vienna was cut in half,”
vertelde hij. Een andere informatie tijdens de lunch was dat
toen kranten begonnen te schrijven dat een nieuw te benoemen UN Chief of Personel in Genève een KGB-officier was, secretaris-generaal Kurt Waldheim slim genoeg was geweest om
op een persconferentie te zeggen dat hij de Amerikanen om
bewijsmateriaal had gevraagd. De persoon in kwestie was inmiddels dus benoemd. „Of course, there are KGB people
among us, but this man went through hell for a couple of
weeks,” aldus Larin. Over Robert Maxwell wist hij te melden
dat deze boekverkoper in Moskou „rather ruthlessly” een contract had doorgedrukt. Ik wil eigenlijk met die man niets te
maken hebben. Ik ga met de MacMillan uitgevers praten, waar
ik door Joe Borkin geïntroduceerd ben.
Jacqueline de Gunzburg had ik enkele jaren niet gezien. Zij
vroeg of ik haar ouder vond geworden. Ik antwoordde bevestigend. Later liepen we naar een flat van vrienden waar een
nieuw lid van het Congres, Bill Cohen uit Maine, aan de chic
van Park Avenue zou worden voorgesteld. Hij had geld nodig.20 Terwijl we gearmd over straat liepen, zei zij in revanche:
„You have grown smaller. You were so tall. You are getting
old too.”
„Yes, I am,” zei ik. Jacqueline vergat dat zij er nadrukkelijk bij
zei „tell me the truth.” Dat deed ik dus gewoon.
Na de party voor Cohen namen we een taxi naar een feest van
een oude Japanse dame, waar ik eigenlijk voornamelijk een gesprek voerde met een happy-go-lucky bankier van Wall Street.
Daarna ben ik ervandoor gegaan.

20 Zie bijlage 3.
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28 september 1978

Brandde twee kaarsen, een voor Peter en een voor mij, in het
vaste hoekje van St. Patricks.
Kocht The Life of the Mind, van Hannah Arendt, Volume I:
Thinking.21 „In order to find out what truly is, the philosopher
must leave the world of appearances among which he is naturally and originally at home – as Parmenides22 did when he was
carried upward (…) to arrive at some ‘truth’ behind the appearances.” Ik kocht meteen een tweede exemplaar voor Peter.
Ontmoette Aurelio Peccei in het Hilton Hotel aan Avenue of
the America’s. Ik geloof niet hem ooit zo vermoeid te hebben
gezien. Hij zal me aan Abdel Rahman voorstellen, de man die
me bij Anwar Sadat kan krijgen.
Bracht een bezoek aan Jeremiah Kaplan bij MacMillan op introductie van Joe Borkin. Hij lijkt wel geïnteresseerd in de uitgave van een boek met professor Georgii Arbatov, maar wil
geen coproductie met Robert Maxwell.
29 september 1978

Trein New York naar New Haven (Yale)
Old memories! Herfstkleuren beginnen langzaam te verschijnen.
Ik belde Ned O’Gorman, directeur van The Children’s Storefront om een interview te maken over de kinderen in Harlem.
Hij wilde geld. Story had hem duizend gulden betaald en nog
21 Hannah Arendt, The Life of the Mind, Vol I: Willing, Harcourt Brace Jovanovich, New
York, 1977.
22 Griekse filosoof die zei: „Het ware zijn is onbekend voor de zintuigen, maar kan
slechts in de rede gevonden worden.”
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eens vijfduizend gulden voor zijn stichting bijeengebracht. Het
blad wilde natuurlijk onderstrepen wat prinses Christina en
haar man daar hadden uitgevoerd. Ik lees nu The Children are
Dying 23 en zal daarna besluiten.
Lunchte in de faculty club van de Yale Law School met professor
Eugene Rostow.24 Hij gaf me zijn boek Peace in the Balance, The
Future of American Foreign Policy.25 Ik had hem gebeld met hem
te willen spreken over mogelijke vragen aan Georgii Arbatov.
Hij had keurig op a yellow pad twee vellen vol met ideeën hierover genoteerd. Het voornaamste thema: sovjetdubbelspel bij
het voeren van een ontspanningspolitiek. „You have to go to
fundamentals and ask Arbatov: ‘What is in your view détente?’” Nadat hij had onderstreept dat de VS alles in het werk
dienden te stellen om zo nauw mogelijke banden met WestDuitsland en Japan te scheppen, vroeg hij eerst om het bandopnameapparaat uit te schakelen. Het Arbatov-project scheen
hem belangrijk. Ik vertelde dat ik admiraal Zumwalt bij Arbatov probeerde te krijgen, wat hij nog niet had gehoord maar
zeker toejuichte.
Ze zitten beiden in het Committee on The Present Danger in
Washington DC. Rostow is chairman of the Executive Committee, Paul Nitze chairman of Policy Studies, Max Kampelman general counsel. In het Executive Committee zitten de
mij bekende Richard V. Allen, Rita Hauser, Richard Pipes,
Elmo Zumwalt en anderen. Zij gaan er vanuit dat vanwege de
toenemende macht van het Kremlin, de gevaren voor Amerika
toenemen. „Unless decisive steps are taken to alert the nation
and to change the course of its policy, our economic and military capacity will become inadequate to assure peace with security (…). The process of Soviet expansion and the worldwide
deployment of its military power threaten our interests in the
political independence of our friends and allies, their and our
fair (?) access to raw materials, the freedom of the seas, and in
avoiding a preponderance of adversary power. These interests
can be threatened not only by direct attack, but also by envelopment and indirect aggression,” aldus dit comité. Rostow is
duidelijk een der voornaamste promotoren van deze koudeoorloglobby.26
Het was voor mij vreemd zoveel jonge vrouwen op de Yale
Campus te zien rondlopen. In mijn tijd (1948-1950) waren er
23 Ned O’Gorman, The Children are Dying, New American Library, New York, 1978.
24 De broer van de mij beter bekende Witte Huis-adviseur Walt Rostov.
25 Eugene Rostow, Peace in the Balance, The Future of American Foreign Policy, Simon & Schuster, New York, 1972.
26 Ik heb het gesprek gepubliceerd, maar kan niet terugvinden waar.
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New York
Tage heeft nog steeds het gevoel dat ik hem met een stroom
van woorden overdonder, zo als Milan Potuznik dit ook constateerde. Hij is nu pas 24 jaar. Ik zei de indruk te hebben dat
hij nog lang niet de echte Tage is, die hij zou moeten zijn.
Toen ik zei: „Ik denk niet dat je dialoog met Theresa de werkelijke explosie teweeg zal brengen, die je nodig hebt en zou
kunnen beleven,” werd hij geïrriteerd en agressief zelfs. Iets
dergelijks gebeurde toch ook met Frank Heckman toen ik over
Peggy Crince le Roy sprak.
Tage is een schat. Dat is een kant. Een mean streak, die ik in zijn
ogen aflees, is er eveneens. Deze ligt nog steeds aan de oppervlakte. Ik vermoed dat hij in zijn binnenste nog steeds verward
is over Theresa. Wat vast staat, is dat ik hem met rust moet laten en hem die zaken op eigen kracht moet laten uitpuzzelen.
Ik ben er even zeker van dat ze zeer close zouden kunnen zijn,
als hij maar ontspande. Ik heb het gisteravond weer heel sterk
gevoeld. Zijn brein opereert vliegensvlug en intelligent. Hij is
erg gevoelig en heeft in een aantal richtingen alle mogelijkheden. Ik opperde dat hij na zijn studie in het kantoor van een senator in Washington zou moeten gaan werken. Hij speelt ook
met de gedachte opnieuw een jaar naar Moskou terug te gaan.
Hij heeft net als ik een genegenheid voor Russen opgevat. We
spraken zo intens, het is een hele tijd geleden dat ik een dergelijke ervaring had.
Francine Patterson, de psychologe in Berkeley, is met de 7-jarige Koko op de omslag van National Geographic (oktober) verschenen.27
Koko wordt als de eerste gorilla beschouwd die een „language
proficiency” bereikte. Haar vocabulaire bedraagt 375 woorden
in gebarentaal. Michael, de uit Zaïre aangevoerde „jongeman”,
is een gorilla, nu vijf jaar oud. De psychologe voert zelfs intelligentietest op het dier uit. Waar haalt zij het geduld vandaan?
27 Zie bijlage 4.
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geen vrouwelijke studenten op Yale. Bij mij komen zij als displaced persons over.
Vanavond heb ik vier uur dermate intens met Tage Domela
Nieuwenhuis zitten praten dat de tijd is omgevlogen. We
praatten, praatten, praatten. Over Theresa, zijn moeder, zijn
grootvader, zijn studie van internationaal recht aan Columbia,
zijn toekomst, zijn leven. Ik blijf bij mijn eerste analyse.
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„Koko at first seemed to prefer men to women,” schrijft Francine. Dat herinner ik me maar al te goed. Koko nam mijn hand
en drukte haar mond erop. Zij wees zelfs op haar achterste.
Koko heeft, zoals uit de studie blijkt, nu zelfs een gevoel van
„self-esteem” ontwikkeld.
Bezocht Bernard Person en zijn vrouw Roo. Hij is nu 84 jaar.
We spraken enkele uren. Zijn pensioen van NRC Handelsblad is
440 dollar per maand, wat ik een absoluut schandaal vind bij de
huidige stand van de dollar. Het blad heeft zijn accreditatie ingetrokken, zodat hij zelfs de VN niet meer in kan. Wat laten „de
keurige heren” in Rotterdam het toch schandalig afweten.
Hoe kan Person zich van hieruit verweren? Ik vroeg hem of hij
vond dat zijn leven was omgevlogen. „Ja, en ik vind nu,” zei
hij, „dat ik te weinig heb gereisd en mijn tijd niet goed genoeg
heb gebruikt.” Het lijkt me afschuwelijk om dat aan het einde
van de rit te moeten constateren.
Gisteravond, in de Club Bath op First Avenue pakte een Chinese jongen me gewoon onder mijn handdoek om mijn middel bij mijn pik, nam me mee in een toilet van de club, ging
zelf op de bril zitten, begon me te zuigen en trok zichzelf vervolgens af. Heb maar niet gevraagd wat er voor hem zelf in zat.
Ben naar de film naar het boek van mijn vriend Richard Price
gegaan, Bloodbrothers met die zalige Richard Gere in de rol van
Tommy De Coco’s 18-jarige zoon Stony.
„Suddenly,” aldus de Village Voice28, „his Modigliani-like face
and sinewy frame are sending moviegoers into ecstasy. Instantly, he is a soaring stock on the movie exchange.” Ik begrijp
waarom. De guy is een seksbom. Ik denk dat hij gay is. Althans
hij weet waar gays de mosterd halen. Hij is 28 jaar en werd in
Philadelphia geboren als tweede van zes kinderen. Zijn vader
was verzekeringsagent. Normale jeugd. Padvinders, middelbare school, University of Massachusetts, twee jaar filosofie, en
een cursus aan het Princeton University Playhouse. Veel muziek, piano, gitaar. „Begrijpt hij waarom het bioscoop publiek
opeens gaga van hem wordt,” zo vraagt Arthur Bell van de Voice. Hij denkt na en vraagt zich af of mensen iets van zichzelf in
hem herkennen. „It saddens me that people don’t recognize
their own magic. They think that somebody else has it all.” Hij
realiseert zich een „public figure” te worden. „I want to break
away from accepted patterns. I will not perpetuate lies (…). I
will not appear in the Johnny Carson show. I know if I did, I
had to do something outrageous, like dropping my pants (…).”
28 The Village Voice, 2 oktober 1978.
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Tage Domela Nieuwenhuis zei: „Toch ben jij altijd een marginaal journalist gebleven, die niet au sérieux wordt genomen.”
Ik antwoordde: „Wat kan mij vandaag of morgen schelen. We
zullen zien wat er later gebeurt.” Hij zei ook: „De VS zijn natuurlijk in meer dan een opzicht verrot, maar het is tenminste
een opwindend land, waar van alles gebeurt – niet als Moskou.”
Allemaal tot je dienst. Maar het verhaal is nog niet afgelopen.
Volgende week om deze tijd heb ik Peter al in mijn armen gesloten. Alex van Maarseveen29 vertelde, hoe een mannelijke
gogodanser, een dark beauty, na een twistgesprek met een slagersmes buiten bij een gayclub was doodgestoken. Ik ben bezorgd over Peter tussen die opvliegerige Madrilenen.
Santo Trafficante30 heeft voor het Select Committee on Assasinations in Washington openlijk getuigd dat hij geholpen heeft
bij een samenzwering om Fidel Castro om het leven te brengen: „I thought I was helping the US Government.”
Ben naar Days of Heaven, een andere film van Richard Gere,
geweest. Die jongen is een absolute beauty. Hij zal een prachtige toekomst in de filmindustrie hebben.
Samen met Mora Henskens een paar uur met haar vriend, ad29 Een vriend sinds 1961, die later aan AIDS zou overlijden.
30 De vermoedelijke moordenaar van George de Mohrenschildt.
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Ik vond Gere vooral veel
subtieler als acteur dan bijvoorbeeld John Travolta, en
duizendmaal aantrekkelijker.
De scheldwoorden waar Mora
Henskens, die mee was, zich
aan ergerde, zijn inderdaad
niet van de lucht, maar ik zou
die jongen op de plaats rust in
mijn vingers willen hebben.
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vocaat Harry Torczyner, zitten praten. Hij heeft zich kiesbaar
gesteld voor een district in New York voor de Republikeinse
partij. „I will deny I ever said it,” zei hij tegen ons, „but I realize I am far from a Republican.”
Hij wond zich zeer op, omdat een brief van zijn voormalige
gouvernante, mejuffrouw Frank uit Amsterdam, door de censuur was opengemaakt. Het had hem veel tijd gekost om er
achter te komen dat het Congres in mei 1978 een wet had aangenomen waarbij de posterijen werden gemachtigd om brieven te openen wanneer er „a reasonable suspicion” bestond.
Hij noemde het „indirecte censuur”.
„You know what my campaign slogan is,” vroeg Torczyner
ons. „Freedom from the press! A private citizen is defenseless
against an all powerful profit-making press. Willem, you cannot effectively fight Time unless you have at least 300.000 dollar at your disposal.”
Het deed me goed dat hij, mede na in mijn zaak te zijn gedoken, hier een voornaam punt van heeft gemaakt. Hij was overigens van mening dat terwijl Time en The New York Times zich
beroepen op het First Amendment om vrijuit te gaan, zij zelf
herhaaldelijk dit grondwetsartikel schenden wanneer het in
hun kraam te pas komt. Hij wilde met Pat Russell in Dallas
spreken om mijn zaak tegen Time eveneens in zijn verkiezingscampagne ter sprake te kunnen brengen. Hij gaf me een prachtig boek cadeau over de werken van zijn vriend Magritte.31
2 oktober 1978

Fidel Castro heeft volgens Time tien weken voor Dallas gezegd:
„United States leaders should think that if they are aiding terrorist plans to eliminate Cuban leaders, they themselves will not
be safe.” Het House Select Committee on Assasinations heeft
weer eens 79 zittingen gehouden, maar ze zijn geen stap verder
gekomen. Gerald Ford heeft getuigd dat voor de Warren Commissie stukken zijn achtergehouden. Al was het maar dat de CIA
deze staatscommissie alle informatie over pogingen Fidel Castro
te laten vermoorden, niet heeft verstrekt. Over staatsterrorisme
gesproken! The Christian Science Monitor zegt in een hoofdartikel
vanmorgen dat het prettig moet zijn voor Amerikaanse breinen
dat alle onderzoekingen geen nieuwe feiten aan het licht hebben gebracht, die op een samenzwering wijzen. Daarom waren
de 5 miljoen dollar uitstekend besteed, want nu kon men eindelijk Dallas en de moord op JFK achter zich laten.
31 Zie bijlage 5. René Magritte, Signes et Images, Dreager, Frankrijk, 1977.
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Ik verlang naar Peter. Belde hem opnieuw. „Kreeg net drie lieve brieven van je,” zei hij. Ik stelde hem voor mee naar Amsterdam te gaan zolang de show is gesloten, want volgende
week reis ik via Madrid terug. Hij zei dat hij veel alleen was en
dit prettig te vinden.
John Paisley, de man die hoofd was van de Soviet Electronics
Branch van de CIA terwijl Lee Harvey Oswald in Minsk was, is
met een kogelgat in zijn hoofd ergens langs de kust gevonden.
Een soort Donald Donaldson-affaire?
Candy Jones vroeg me in haar radioprogramma op te treden.
We zouden spreken over US-sovjetbetrekkingen. Ik werd onverwacht in de show geconfronteerd met een joodse activist,
Jerry Strober, die een boek zou hebben geschreven: American
Jews: community in crisis. Candy zei me nota bene verder niets
van de man te weten. Zij zag er blijkbaar brood in een relletje
te krijgen. Tegen het einde van de uitzending besloot ik in te
grijpen. Ik maakte onomstotelijk duidelijk me gegrepen te
voelen: „I feel tricked to be here.”
„You don’t mean that,” aldus een verschrikte Jones.
„Of course I mean it. I was invited by you to talk about Soviet
American relations and all I heard during this program is nonsense about Soviet jews and dissidents.” Daarop begon Strober
een shouting match. Ik viel hem aan en zei gewoon dat zelfs Miss
35
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Telefoneerde met Peter in Madrid. Zijn musical is nog steeds
stilgelegd, vanwege teveel bloot. Dat is in Spanje anno 1978
nog niet haalbaar zoals in Londen of Amsterdam. Hij heeft
goede hoop dat ze spoedig met wat veranderingen in het script
weer zullen beginnen. „Ik dank je voor je lieve brieven,” zei
hij, „en ik heb je erg gemist.” Hij vroeg trouwens direct naar
de mogelijke publicatie in Amerika van mijn JFK-boekje. Het
ligt nu bij Francis Greenburger, de literaire agent.
Dr. Margaret Mead is te ziek om vrienden te ontvangen. Dat
baart me zorgen.
Billy Carter is op een goodwillmissie in Lybië. Hij schijnt nu
zijn eigen bier te hebben en aan de man te brengen: „Billy”
met zijn handtekening, brewed and packed by Cold Spring Brewing
Company, Minnesota.
Jack Anderson, de journalist, heeft al zijn notities, geschriften
en documentatie aan de Brigham Young University van de
Mormonen in Provo, Utah geschonken. Ik herinner me goed
daar ook eens een lezing te hebben gegeven. Ik wil iets dergelijks doen later, maar dan aan de Koninklijke Bibliotheek.
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Jones niet wist wie hij vertegenwoordigde. Hij was freelance
journalist, zo verdedigde hij zich.
„Yes, many of those are working for the CIA as was proven extensively lately.”
„Yes, and you work for the KGB and are anti-Semitic,” brulde
de man.
Candy Jones wist niet meer wat te doen. Het zwarte meisje in
de control room bleef naar me glimlachen, zij had kennelijk lol.
Er werd ook druk getelefoneerd door allerlei mensen met nog
meer onzin.
4 oktober 1978

Dagelijks valt me op hoe in The Wall Street Journal lange lijsten
orders van Defensie voor de Amerikaanse oorlogsindustrie worden gepubliceerd. Dit land is een grote Krupp-fabriek, maar dat
schijnt geen hond te merken. De afloop kan niet anders dan
rampzalig zijn. Dat hebben we bij nazi-Duitsland gezien.
Legde contact tussen Tony Staffieri van Gallery en Harry Torczyner. Het komt de advocaat uitstekend uit een geroutineerde
perschef en pr-man te hebben. Tony is hin van Harry, zegt hij
me.
Mijn Indonesische vriend en architect Hashram Zainuddhin
werkt aan een nieuw hoofdkantoor voor Philip Morris. In
Egypte kregen ze opdracht een soort Camp David voor Anwar
Sadat te bouwen. Hashram was in Indonesië geweest en vertelde dat mijn vriend Harisanto, eveneens architect, enige tijd
huisarrest had gekregen omdat diende te worden uitgezocht of
zijn zwager, generaal Ashari, nu ambassadeur in Washington,
wellicht contracten van de regering aan hem had toegespeeld.
Hashram dacht niet dat Guntur Sukarno geschikt was een rede
te houden in Havana. De kinderen van de oud-president
schrijven allemaal nogal flimsy boeken. Guntur beschrijft bijvoorbeeld in 1961 een diner van zijn vader op het Witte Huis
te hebben bijgewoond waarbij het gesprek onder meer ging
over de levering van raketten aan Indonesië. Guntur deed iets
onhandigs en zijn kotelet belandde op het damast tafellaken in
de richting van president Kennedy. Bung Karno moet gezegd
hebben: „Die biefstuk lijkt reeds raketeigenschappen te hebben.”
Een boekwinkel is als een kudde mensen, je pikt „een gezicht”.
Ik zie een titel: The black image in the white mind. Er is zoveel te
lezen, waar te beginnen. Wat me ergert is om 5,10 dollar aan
een taxi te betalen als ik Literary Reminiscences van Ivan Turgenev voor 3,13 dollar had kunnen kopen.
36
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„Man is a far more advanced species than the crocodile, but all
the same, he would be ill advised to rely on this while swimming in the river Ganges….” – Professor Hugh Seton-Watson.
Indira Gandhi heeft bekend gemaakt dat zij zich in Karnataka
beschikbaar zal stellen bij verkiezingen voor een zetel in het
parlement. Het is duidelijk dat zij terugkeert.
Om 10.00 uur woonde ik een persconferentie in de Cosmos
Club bij waar The Committee for the Present Danger een aantal meningen verkondigde. Eugene Rostow en Paul Nitze zijn
kennelijk driving forces in deze organisatie. Ik sprak na afloop
met Nitze apart. Nam de hele zaak op de band op. Er waren
opvallend veel journalisten, zoals Marvin Kalb en mijn oude
vriend Joe Kraft. Toen Nitze zich liet ontvallen dat wanneer
men serieuze bedoelingen had men SALT II, hij dit zeer nauwkeurig onder de loep zou nemen, sprong Kraft er bovenop.
Wilde Nitze dan zeggen dat Jimmy Carter, Cyrus Vance en
wapenonderhandelaar Paul Warnke niet serieus waren?
Nitze antwoordde glashard dat hij Warnke geen serieuze onderhandelaar vond. Kraft liet het er verder bij zitten. Ik weet
dus dat Georgii Arbatov de heer Warnke juist een geschikte
onderhandelaar vindt, maar misschien juist daarom zijn Rostow, Nitze en dit comité tegen de man. Bij alles wat ik uit deze
hoek beluister, wordt er vanuit gegaan dat de USSR de drang
zou bezitten het Westen te willen vernietigen. Die beschuldiging is een verzinsel. Die drang is volgens mijn overtuiging in
Moskou niet aanwezig. Er wordt in Washington ook niet echt
naar Moskou geluisterd.
Jan van Wieringen van de Volkskrant was ook aanwezig, zoals
ik er bij hem op had aangedrongen tenminste te komen luisteren ook al passen deze mensen niet in de formule van zijn
krant. Na afloop ging ik mee naar zijn huis. Hij is duidelijk homoseksueel maar ik voel me aangenaam, zelfs warm bij hem en
ik vind hem aardig.
Ken Klein van het Select Committee on Assassination was bereid toe te geven dat de zaak Donald Donaldson, alias Dimitri
Dimitrov en Jim Adams, inderdaad door zijn medewerkers nader was onderzocht. De zaak George de Mohrenschildt was
37
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Washington DC
Wat zou het heerlijk zijn geweest hier met Peter te zijn. Ik bedenk me dat ik voor hem moet zorgen, zoals mam dit voor mij
deed; dat wil zeggen: hem middelen nalaten als reserve.
Ik logeer bij Barbara Applegate.
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niet meer ter sprake gekomen maar zou wel in het uiteindelijke
rapport van de commissie worden verwerkt.
„To live, means to be a long time sick.” – Socrates
6 oktober 1978

Ontbijt in het Hilton. Ik zeg het steeds opnieuw: de Russen
zouden eens de bedrijvigheid in een hotel als dit moeten zien ’s
ochtends om 07.00 uur. In een kapitalistische samenleving weten ze wat werken is.
Ben erg blij een dag langer te zijn gebleven om Reginald Bartholomew van de National Security Council, belast met sovjetzaken, te ontmoeten. Zijn bureau op nr. 368 in het Executive
building van het Witte Huis was ruim, met balkondeuren en
een uitzicht op de passage naar het Witte Huis zelf. Een slimme
man, zijn benen voortdurend op tafel, zoals Yanks dit kunnen
doen, goedkoop kostuum en iemand die soms enige tijd nam
om na te denken voor hij antwoord gaf. Kennelijk nog jong,
aantrekkelijke mond, aardig. Ik vertelde over mijn voorgenomen project met Georgi Arbatov en vroeg welke aspecten hij
als belangrijk beschouwde om in mijn vragen aan de Rus aan
bod te laten komen. Soms kon je zien, door lichtjes in zijn
ogen, dat hij tevreden was met een eigen vondst op mijn pogingen via vragen een ook voor de Amerikanen interessant
boek te kunnen schrijven. Hij vond ook dat ik zeker met
Marshall Shulman zou moeten spreken.
Ik vertelde hem van mijn bemiddeling om admiraal Zumwalt
in Moskou te krijgen. Voelde me buitengewoon op mijn gemak. Maakte zeven pagina’s aantekeningen en zegde toe het
gesprek als off the record te zullen beschouwen.32
Ik haastte me naar dr. Leon, en diens vrouw Shirley Zussman,
sekstherapeuten waar ik het nodige over gelezen had. The New
York Times33 had een halve pagina gewijd aan een afname van
seks over de hele linie, vooral onder jongeren. Dr. Shirley Zussman werd in de Times geciteerd in haar hoedanigheid van vicevoorzitster van de American Association of Sex Educators,
Counselors and Therapists. Zij vertelde dat minstens vijftig
procent van de patiënten met seksproblemen „a lack of desire”
hadden opgegeven als oorzaak. „Older people have always reported low interest for cultural, psychological and sometimes
physical reasons. But now we are seeing more and more of this
among young people, males and females in their late 20’s and
early 30’s,” aldus dr. Shirley Zussman.
32 Ik kon de aantekeningen niet meer terugvinden in mijn dagboek.
33 The New York Times, 1 mei 1978.

38

08-04-2009

14:09

Pagina 39

New York
Had een plezierige ontmoeting met Tage Domela Nieuwenhuis. We gingen eerst een hele serie shops af om Wrangler boots
voor hem te vinden. Uiteindelijk slaagden we. De prijs: 88 dollar. Ik droeg 28 dollar bij om de kosten te helpen drukken.
„Dat is lief,” zei hij. Daarna gingen we naar mijn lievelingsrestaurantje met de binnentuin in The Village, waar ik ooit met
Peter was (en kolonel Sriamin van de Bandungse kininefabriek). We spraken over zijn toekomst. Hij zou voor de NRC
willen schrijven als juridisch medewerker. Natuurlijk belandden we ook op love, friendship, marriage en gay. Hij is het met
Peter eens dat in een fysiek contact wel degelijk een groeiende
liefde verborgen kan liggen. Ik geloof er niets van, misschien
wel door het aspect van fysieke bevrediging. Opnieuw waren
Tage en ik heel close. Later liepen we een boekwinkeltje binnen. Ik gaf hem Letters to a young poet van Rilke.
Ik nam een taxi naar de Club. Toen ik tegen de chauffeur zei:
tussen de eerste en tweede avenue, antwoordde hij: „Vroeger
ging ik ook altijd naar dat bath house, maar nu ga ik naar St.
Marks.” Hij dacht vervolgens dat ik eerder met hem had gereden en besloot met: „Ik heb je in de Tom Snyder show gezien.” Zelfs in Manhattan gebeurt dit.
Ik had seks met een beautiful, young, tall and white male. Zoals ze
hier allemaal paraderen met de meest perfecte lichamen die je
ooit ziet, het is soms onvoorstelbaar. Het was erg vol. Vrouwen
zouden hier heel wat hapjes van hun gading zien, maar niet in
hun vingers krijgen. Ben in gedachten al terug bij Peter.
7 oktober 1978

Brandde twee kaarsen in St. Patricks. Eindelijk een moment
rust om in mezelf te keren.
Harry Torczyner had CBS-televisie gebeld en gezegd: „You
people are like whores who only make love with programs that
pay you. But for a political debate of political opponents in an
election campaign you make no air-time available. This has nothing to do with freedom of speech or freedom of the press.” Hij
vond het niet juist dat ik Candy Jones in het programma zelf had
aangevallen. „You impaired her job, her bread and butter. Americans don’t give a damn about their honor. Call them skunks or
hustlers, but never do something that will cost them money.”
39
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Ik voerde een gesprek met beide Zussmans en nam het op de
band op.
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I couldn’t care less. I was tricked and she deserved what I did.
Ik had een nachtmerrie over mijn hondje Keke. Het beestje
werd sneeuwwit en paars, alsof hij dood ging. Dat zijn de aurakleuren waar Gerard Croiset over spreekt. Zag ze nooit tevoren.
Lees Love Letters verzameld door Antonia Fraser.34 In 1824
schreef Stendhal aan Madame Curial: „For pity’s sake let me
know by letter the exact moments when I shall find you alone.” Het bewijst maar weer dat verliefd zijn een ziekte is als de
mazelen. Voor iemand als Stendhal, die zoveel prachtigs heeft
geschreven, die in een moment van dolgedraaid zijn zoiets kinderlijks op papier zet, is het haast niet te geloven: „For pity’s
sake….”
„My own dear boy,” schreef Oscar Wilde aan Lord Alfred
Douglas, „your sonnet is quite lovely and it is a marvel that
those red roseleaf lips of yours should be made no less for music
of song than for the madness of kissing….” Hoe krijg je de onzin bij elkaar. Dat was 1891. Ik zie me al zoiets aan Peter schrijven. Hij zou aan zijn voorhoofd tikken.
Aardig is een opmerking van Robert Schumann tegen Clara
Wieck: „One would think that no one man’s heart and brain
could stand all the things that are crowded into one day.”
Franz Liszt schrijft ook al (aan Marie d’Agoult) in 1834: „My
God, my God, never force us apart, take pity on us!” Wat hebben die mensen? Bestaan er geen normale liefdesbrieven?
Napoleon Bonaparte (zelfs) aan Josephine de Beauharnais in
1795: „Your portrait and the intoxicating evening which we
spent yesterday have left my senses in turmoil. Sweet, incomparable Josephine, what a strange effect you have on my heart!”
Hij zal brain bedoelen. In 1796 vraagt hij haar „neither eternal
love, nor fidelity, but simply (…) truth, unlimited honesty”.
Dat kan niet, want onbegrensde eerlijkheid is niet des mensen.
Schreef Erik Erikson maar eens een psychohistorie over Napoleon, of Hitler.
Mozart is anders. Hij schreef Constanze Weber in 1782: „You
realise now how much I love you. I do not fly into a passion as
you do. I think, I reflect and I feel.”
New York-Madrid, TWA
A Writer’s Journal van H.D. Thoreau. Prachtige gedachten.
„Bravery comes from further than the sources of fear.”
„I cannot see the bottom of the sky, because I cannot see the
bottom of myself.”
34 Antonia Fraser, Love Letters, Vintage Books, New York, 1978.
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„My Journal is that of me which would else spill over and run
to waste (…). I must not live for it, but in it for the gods.”
„The way to compare men is to compare their respective
ideals. The actual man is too complex to deal with”
„Our thoughts are the epochs of our life: all else is but as a
journal of the winds that blew while we were here.” – H.D.
Thoreau
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8 oktober 1978

Hotel Sanvy
Heb eerst een hele tafel met alle cadeautjes voor Peter gemaakt,
zoals onze ouders vroeger op De Horst Sinterklaassurprises arrangeerden. Ik heb de omslag van New York Magazine in kleur
laten vergroten en op karton gezet: twee shirts, een voor Edwin, het boek van Hannah Arendt, een fijne sweater en tijdschriften. Het ziet er leuk uit. Hoe dankbaar moet ik zijn dat ik
dit kan doen. Hij gaat zeggen: „Oh, Willem….”
„A library: a wilderness of books,” aldus Thoreau. Toch word
ik misselijk van diens gezeik over de maan, de bomen en de
vogels.
Peter arriveerde tegen 13.00 uur, in een nieuw colbert. „Willem, daar zou je eigenlijk een foto van moeten hebben nemen,” zei hij van de presentjes die lagen te wachten. Gelukkig
gaat zijn musical weer verder en is er woensdag een tweede
première. Hij bracht een foto mee van zijn show. Hij staat zelf
in het midden.35

9 oktober 1978

Een dag als gisteren is in de verste verten niet te beschrijven.
We lunchten op het terras van het hotel, wandelden in de stad
en sliepen een paar uur hier in het Sanvy. Later gingen we ergens dineren. Drie potten raakten in een handgemeen aan een
35 Deze foto verscheen in Variedades, El Imparcial, 10 oktober 1978.
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Terras
Er ligt een levensgrote kakkerlak op zijn rug te spartelen. Hoe
is hij in die positie geraakt? Zonder assistentie is het waarschijnlijk afgelopen. (Vijf minuten later) Ik kon het niet langer aanzien. Nam een blad van een plant. Hij was zo verstandig zich er
aan vast te klampen en ik gooide hem tussen de planten. Lijden
is lijden.
Newsweek verdiept zich in de vraag hoe Henry Kissinger nu aan
zijn poen komt. Hij reist stad en land af voor de Republikeinse
partij, welke kaartjes verkoopt van 250 dollar om naar hem te
luisteren, waar hij dan zelf 10.000 dollar per praatje aan overhoudt.36 „Henry,” vertelde een partijvoorzitter in de staat New
York hem toen hij ergens laat arriveerde, „they will stay till 3
a.m. to hear you. They think it is the Messiah coming.” De
uiteindelijke verklaring voor al deze ellende is dat men een geheugen als een zeef heeft. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat
de kudde alle scheven schaatsen van Nixon-Kissinger al weer
is vergeten. Kissinger is o.a. consultant voor Chase Manhattan
Bank, en spreekt in die hoedanigheid voor NBC-televisie. Hij
is adviseur van Goldman Sachs makelaars in effecten, en heeft
academische functies aan het Aspen Instituut en Georgetown
University. Daarnaast vervult hij een reeks directeurschappen
en commissariaten. Met Nancy Rockefeller betrok hij recentelijk het luxueuze River House in Manhattan, een appartement van elf kamers. Hij schrijft memoires die hem miljoenen
gaan op brengen. Hij had geen zin om maar gewoon senator in
het Congres te worden en 57.500 dollar „te verdienen”. Er was
meer uit te halen. Ik blijf die man dus tot in lengte van dagen
een ontzettende smeerlap vinden, net als Nixon.37
Robert Blakey van het House Assassination Committee heeft
gezegd dat „the Mafia had the motive, opportunity and means
to kill Kennedy.”38 Het is nog verre van bewezen, maar het is
een maar al te bekend feit dat de „mobsters” de pest aan de
Kennedy’s hadden en dat Teamsters-baas Jimmy Hoffa op mysterieuze wijze werd omgebracht. Een moord waarvan de Kennedy’s werden verdacht, terwijl het vast staat dat JFK de maffia
inschakelde om te proberen Fidel Castro om zeep te brengen.
José Aleman, een Cubaanse vluchteling, en maffiabaas Santos
36 Tien jaar later strijkt Kissinger 50.000 dollar per uur op.
37 Newsweek, 9 oktober 1978.
38 Idem.
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tafeltje naast ons. De dag van gisteren is in heerlijkheid weggewaaid.
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Trafficante hebben over deze zaken in Washington getuigd.
Aleman had eerder verklaard dat Trafficante de dood van JFK
jegens hem had voorspeld. Na bedreigd te zijn, vertelde hij
prompt wat anders. Trafficante zelf vertelde dit nooit te hebben gezegd, maar hij gaf wel toe dat maffiacollega’s Sam Giancana en Johnny Rosselli met een moord op Castro beschäftigt
waren geweest. Giancana werd dus al in 1975 vermoord en
Rosselli in 1976.39 Wat ook te berde werd gebracht was dat een
maîtresse van JFK, Judith Exner, briefjes tussen het Witte Huis
en de maffiabazen in Chicago schijnt te hebben vervoerd, welke handelenden over het vermoorden van Castro.
In Jiddah, Saudi-Arabië, zijn zes mannen onthoofd. Drie vanwege de dood van een politieman die deelnam aan een inval in
een tent die als hoerenkast voor boys werd gebruikt en drie anderen vanwege het molesteren en doden van een jongen.
10 oktober 1978

Ben in onderhandeling met de eigenaresse van het Sanvy Hotel
om kamer 410 voor Peter op permanente basis te huren. Dan
heeft hij tenminste echt een eigen plek.
Thoreau is een dromer. Bij babbelt over de tijd dat hij op jacht
ging. Wat is eigenlijk het verschil tussen een konijntje dat zigzaggend wegrent om bloedhonden te ontlopen en mensen op
straat in Manhattan, die moeten uitkijken voor een verdwaalde
kogel? Angst is angst, voor mens en dier. Imminent death moet
even angstaanjagend zijn. Zoals de rollende ogen van de geguillotineerde kippen in de slachterij in Hongarije. Afgezien
van enkele prachtige passages vind ik Thoreau’s dagboek onleesbaar. Waarom zou ik het uit lezen? Omdat hij het is?
Rustige lunch op het terras met Peter. De lucht betrok, we
moesten naar binnen. „Misschien betekent dit het einde van de
zomer,” zei hij. Het begon te stortregenen.
Eindelijk ontmoette ik José M.R. Delgado weer, de neurofysioloog van het Centro Ramon y Cajal. Peter had me gezegd,
wetende dat Delgado lang in Amerika had gedoceerd en met
een Amerikaanse was getrouwd, hoe hij zelf nu tegen Spanjaarden aankeek. „Wie is in Spanje geïnteresseerd,” antwoordde
ik. Maar achteraf begrijp ik wat Peter bedoelde, namelijk de
achtergeblevenheid en primitiviteit van Spanjaarden in het algemeen (waaronder stierengevechten). Ze zijn eigenlijk nog
ongeciviliseerd. „Kan je je voorstellen dat deze mensen ons
eens bezet hebben gehouden?” vroeg ik aan Peter. Ik denk veel
39 Later is Trafficante zelf vermoord. Hij zou trouwens George de Mohrenschildt om
het leven hebben laten brengen.
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over hem. De moed moet hem meer dan eens in de schoenen
zinken hier in Madrid, bovendien ver weg van Edwin aan
wiens gezelschap hij zo is gewend. Mijn voornaamste doel is
hem steeds gerust te stellen, zekerheid te geven over onze relatie dat hij in dit constante levensgevecht niet alleen is, ooit, en
dat ik er altijd zal zijn om hem te ondersteunen.
Delgado vertelde toen ik arriveerde dat hij door een dag lang
werken in het laboratorium eigenlijk zeer gespannen was. Daar
doet hij dan wat aan. „I de-tense myself, I change posture. I
take a relaxed position in my chair, talk slowly in a low tone of
voice so that the situation becomes more relaxed around me. I
modified everyone else today. First, I attended a governmental
board of the hospital. I think it is even possible to modify the
tone of a whole group, by modifying the way in which you
present your material.” Hij wilde eigenlijk een boek schrijven,
waar hij momenteel door andere prioriteiten niet toe kwam, en
wel over „the practical use of your own brain”. Een ander onderwerp dat hem bezighoudt is „the engineering of happiness”.
Hij heeft er geen tijd voor, want zijn werk op dit ogenblik is
„research about inhibitory areas of the brain. Epilepsy, for instance, points to high activity in some areas of the brain. If we
would be able to inhibit the high productive areas, then we
should have the therapeutic solution of many other medical
problems. If you study textbooks of physiology, you will see
that in behavior this inhibitory action of the brain is practically
forgotten, neglected and unused. I think it will be one of the
main thrusts of our research. It is very important. The other
one, which is perhaps more ambitious, will be the establishment of artificial intra-cerebral connections through the computer. Some areas of the brain are connected with each other.
Therefore, the activity of the one area influences the other, because of this interconnection. Some are not connected, but we
could establish artificial connections.”
„In other words, your are improving the work of the gods,”
concludeerde ik.
„We are modifying.”
„Even human brains?”
„No, we work with chimpanzees. We have, for instance, connected some of the limbic areas connected to aggressive behavior. We have connected limbic areas with negative reinforcing
structures in the central brain. We have done it in such a way,
that when these areas in the limbic system work, we detect the
electrical potentials, the patterns of normal functioning of these
areas, and then each time that a specific pattern appears, it is
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sent by radio to a computer. This computer is instructed to recognize the pattern and then to respond by sending by radio a
stimulation to these punishing negative reinforcing areas. So
each time when the limbic system talks, beep, beep – then
every beep, which is an electrical pattern detected and recognized through the computer, goes back to a negative reinforcing area. Then, somehow, the animal learns to suppress the activity in this specific area of the brain. This way, in the specific
case of the chimpanzee, aggressiveness was diminished. Also
other effects were obtained. The principle, which I think is important, that we have the technology today to do two things: 1)
to establish a direct communication: brain-computer-brain,
and 2) to establish artificial links between unrelated areas of the
brain. What it all amounts to is that we are able to modify the
circuitry of the brain and then can guide, suppress or enhance
inter-cerebral activities of the brain. You could call it a third result, which follows from the others. Naturally, we would like
to do this in an elegant way, without electrodes sticking
through the skin. We are therefore developing a system to detect brain waves, then each time that a specific pattern appears
it is sent by radio to the computer.”
„Amazing how you are able to detect brain waves.”
Delgado: „The final link will be to construct micro-computers
that should be implantable within the human organism. In this
way, you have the whole net receiving and processing information, plus action through instrumentation that can be implanted through the brain inside the body while modifying the
brain itself.”
Ik realiseerde me opnieuw hoe de hersens uit elektriciteit en
chemische processen bestaan. „Where is the biological clock in
the brain? How do we have these sensations of time?”
Delgado vervolgde: „Spontaneous behavior requires a tremendous precision in the timing of our muscles, arms, legs and
neck. There must be some time-keeping-mechanism in the
brain. We can most certainly calculate time. How long are we
talking? Five minutes? Not yet one hour. How do we know
this without looking at a clock? When I want to, I wake up at 8
a.m. Is this mechanism linked to the heart beat? No. It must
happen somewhere inside the brain, probably in the hippocampus. There are some neurons that discharge rhythmically. Perhaps is this rhythm related to the discharge of rhythmic
neurons of the hippocampus. This could be one of the elements of our biological clock. We are trying to develop bioelectronic instrumentation. We know that sensory information
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is going to modify brain-structures and brain chemistry. This,
we have demonstrated in mice. You can modify sensory input
in the brain, the chemistry and the physiology of the brain.
This is all very well known through experiments in the US and
Sweden. But it became necessary to go one step further. Sensory information coming to the brain from the environment materializes inside the neuronal flesh as nuclei-proteins and other
chemicals. In other words, this is like a symbolic turnplate of
reality. The chemical structure of the neurons is being shaped.
Perhaps, this is the basis of memory. The importance from the
philosophical point of view is that in this way you have something that we could interpret as non-material (information). It
is really non-material, because the same type of information
may be covered by different material carriers. You may write,
‘I love you’ in the sand, or on a piece of paper. You may express the feeling with your hands. But the material carrier is different, while the meaning really is the same. Symbols may be
the same, while the material carrier is essentially the symbolic
meaning that remains the same through different material carriers. Therefore: it is important to separate the non-material
symbol from the material carrier. They have to be investigated
separately.”
Het duizelde me wel een beetje, maar ik ben langzamerhand
diep overtuigd geraakt dat „the brain is the quintessence of our
humanity.”
„Wordt op die manier het referentiekader in de ‘mind’ gevormd,” vroeg ik hem.
„That is right. Thus, the frame of reference of each of us is formed.”
„But this begins in the earliest days of childhood.”
„Indeed: very very early,” aldus Delgado. „At that time the
symbolic codes are learned that determine to a great extend our
thoughts and personality that represent the frame of reference
for each of us.”
„What if this frame, this code is wrongly programmed with
complete nonsense, for instance?”
„The programming occurs from the outside,” aldus Delgado.
„Yes, with those damned fairy-tales of the grandmother being
eaten by the wolf.”
„The important point, the tragedy, is that the responsibility for
the shaping of the brain is in effect not the responsibility of an
individual, but a social responsibility. Therefore, we cannot
close our eyes and say, let a child develop spontaneously. This is
not possible. One of the important discoveries of brain physiol-
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ogy is that the brain by itself – that is by genetic determination
– will not shape up, will not develop, will not acquire a frame
of reference. This information must come from the outside.”
„Communists call this their social responsibility,” zei ik.
„So, if we like to see free societies and free individuals, it is society itself that should construct personal freedom inside the
brain of the individuals that make up that society.”
„How to obtain this goal? By presenting more information
about brain physiology?” vroeg ik.
„No, not only by knowledge of brain physiology. Politicians
and educators should become aware of these facts. They are the
ones that should change their minds. They must choose what is
the purpose of education and how to execute this purpose. We
are educating our children and students to what purpose? To
make them slaves or to make them free. This is the tremendous
choice that states and their politicians should make. This is the
final responsibility for political systems: are we going to turn
out slaves or free people, with lack of education or with consequences for education. In an anarchic society results will be unpredictable. Some will be slaves. Others will be rebels without
a cause. I am very revolutionary in this respect. I think the
greatest revolution thinkable is to think through this question:
it is a kind of intellectual revolution for the future, that will be
far greater than economic or political, because we are talking
of a revolution of the mind. We should bring back to common
knowledge what the facts of a biologically functioning brain
are.”
Professor Delgado noemde dit denken over de brain en toekomstig gebruik van de hersens – en de programmering van
minds – veel gevaarlijker dan bijvoorbeeld de dreiging van een
atoomvernietiging. „Through all our new knowledge, we may
transform, shape, direct and robotize man. I think, the great
danger of the future will be, not the replacement of human beings by computers, because this is not possible anyway. The real
danger lays in the robotizing of human beings without them
being aware that they have been robotized.”
„But isn’t this the case already?”
„Of course we are robotized. Think of our behavior today.
Most of what we do is done automatically. Even while we are
talking, now, you have triggered me obviously by asking questions. But all these answers come automatically. I can modify a
little what I am saying, but I cannot think about the question
whether I am going to use a certain verb. It all happens automatically. So, the question is: how to de-automatize ourselves?
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First, we must be very automatic but with proper automatisms.
Then, in order to take only important decisions we must liberate our mind. If we are continuously thinking about what we
are going to do, we remain confused. We cannot decide, because there is such a tremendous amount of information, that
the brain must deal with, that this is impractical. One of the
bases of the functioning of our brain is that we only process a
very small amount of information. How many conversations
you can listen to simultaneously? One, two, three, certainly not
22. How many words can you pronounce per second? Two,
three, not hundred. There is a tremendous limit to everything.
We must know and understand these limits. We must realize
that we are driven, directed, robotized by our past. Only then
you may free your mind for more important things. You may
choose your behavior, your thoughts, your ideas, even your
feelings. This is the way to de-automatize. Because by continuing to be tremendously automatic in everything, you will be
confused and lost. There is nothing wrong being a robot, but
be a good one and focus your attention at one thing at the
time. You must continuously ask questions: why are you doing what you are doing and unless you know brain physiology
and unless you have a purpose you do not know what you are
doing.”
„How to determine that long-term purpose, by what yardstick
and what grounds,” vroeg ik professor Delgado.
„Usually this purpose is being determined by civilization, by
the very robot in the human being. What I am proposing is
that long term purpose should be determined by yourself within the limits of the surrounding civilization. To be able to do
this, you must increase your awareness, your intelligence, your
capability to decide. In order to do this a new type of education
should be introduced. We should aim at the psycho-civilized
man, as I call future human beings. It should be a man who understands the determinacy of his own behavior. Therefore, he
should introduce a factor of intelligence into these determining elements: where am I going and why?”
„But people are already totally caught in a widespread prevailing madness, like continuously increasing senseless weapons of
destruction.”
„May be you are caught. I am not. That is the difference. A psycho-civilized man should know how to escape even his early
conditioning and its various elements of programming. I know I
cannot completely escape early brainwashing, but I can try. One
cannot completely escape, but one can try to. Some people es-
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cape to Nature, as they call it. But that way you are not escaping
at all. You are only escaping from society. Therefore, what we
must do is try to understand the causality. In doing this you can
move on two levels: 1) at a personal level: your own private
personal life, you can try to modify it, you can live in Madrid or
New York and 2) at the social level: trying to modify your surroundings, your friends and even your enemies.”
„Modify? How?”
„Meaning to use communication, the means to modify frames
of reference of others. Naturally this depends upon your own
skill. A teacher can modify a few students in school. You can
modify the United Nations, if you believe in such an institution. When you are a president of a dictatorial power you can
modify the opinions of millions. You can be more ambitious
and be a philosopher. Because, it should be realized, that the
world is not really directed by guns, not even by atomic power,
but by ideas. The ideas of Jezus, Marx or Mao have been more
important than the discovery of the H-bomb. Atomic energy
will be used in the end by the brain of man. So, if we would
like to modify mankind, we must try to modify the brain, what
goes on in the minds of human beings. The problem is the
conflicts that may arise. If you propose new ideas, which might
be looked upon as conflicting ideas you may increase the problems in the world. By introducing these ideas you are opposing
an already existing system of thinking.”
„It is like creating a new theology.”
„I am not trying to create a new religion. What I am saying is,
that if you propose new theological ideas, or new political
ideas, you are opposing the thinking of different groups of people. Like Marxism against Capitalism. Therefore, I am not introducing that kind of new ideas, but just biology, in the sense
of investigating the common denominator of all human beings.
People need to breathe, whether you are rich or poor. They
need to eat and be warm. They need companionship and shelter. There are many basic needs all human beings share. In the
same way they have psychological needs. So, we need our
pleasure centres in the brain. We need them to be stimulated in
order to enjoy life. We need to be comfortable. You can
achieve that in many ways. What I am proposing now is a
study of the limits and possibilities of brain functions, to examine which one should be developed as much as possible and for
what purpose. Always we should pose the same question: for
what purpose? In the past these questions were perhaps useless,
because there was very little we could do. Today, we not only
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have industrial power, which is continuously increasing, but
we have much more knowledge about how the brain works.
What we need to ask ourselves is why do we need to develop
or to inhibit some of these brain capabilities?”
Professor Delgado vervolgde: „Perhaps the most important
question is: what is the purpose of human life? The answer
should be derived from brain physiology: what for?”
„So, now we arrive at your purpose of the engineering of happiness?”
„When you answer this question, then I think you can begin to
construct a purpose. This is not so difficult. We have a personal
purpose in life, which is to a large extend derived from our own
education. But we could perhaps be presented with more ideas
coming from the outside. Then you have a broader choice. You
yourself are a combination of elements coming from the environment and your genes. Shaping up your brain and your personality you yourself had very little to say about the structuring
of all these elements. When your flesh eventually disintegrates,
when you are dead, everything is over. All right: this is one explanation of the purpose of life. The second explanation: you
possess a mortal soul given to you by some mysterious power.
What is important is to preserve this soul and save it, as some
think, when you die it moves to heaven. What I am proposing
is a biological possibility. It is true that our personality is structured by genes given to us by our parents, plus, what is most important, a huge amount of information codes, grammar, words,
sensations, whatever, in other words culture. This is what is given to us, and what shapes our personality. The brains consist of a
tremendous amount of facts, created by people, most of whom
are dead already. All this information is shaping our own neurons, that carry their codes throughout our lives. We, in turn,
are passing on this information, these ideas, this culture, to
somebody else, in last instance to our environment. So, what
happens is that a flow of information, originating from the environment enters our brain and then leaves the brain back into the
environment. Perhaps, our personal purpose is to have some
personal enjoyment out of life, but we are really just torchbearers. We possess a light. Something given to us from the past, we
are handing over to the future. The important thing is not the
personal entity, but this torch of life, of information, of poetry,
of art and beauty, that each of us carries. Some of our lives are
huge. Some of our lives are tiny small, but the end effect is the
same, we are carrying the torch from the past to the future.”
„Human life,” vervolgde Delgado, „makes principally sense
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through a social purpose. We are part of a group. Our mission
is to be aware of this. If we educate people to truly enjoy this
biological reality, they would be by far happier. The meaning
of life would increase tremendously. This meaning is not really
geared to an individual purpose, but a social one. We would
reap individual joy to accomplish this purpose coupled to social usefulness by living and working for the good of society on
the whole. I see a kind of personal immortality, something that
comes from the past and moves to the future.”
„It’s a much broader view than simply assuming that we all are
removed to a happy ever-after,” zei ik.
„It is more realistic,” duidde Delgado. „It is more biologically
relevant. I am working this concept out in a paper I intend to
publish. I call it the slow birth and slow death of human beings.
A human being is actually not born at the moment of birth. A
baby is only a mass of cells, without awareness, without intelligence, without the ability to communicate. The newly born
baby is only the promise of a human being. A human being is
slowly shaped, slowly appearing, and therefore, we are only
slowly becoming persons. The same way, we die slowly. We
die somewhat when a very close friend dies. Something will be
missing in our sensory inputs that was there for a long time. We
die, of course, when an atomic bomb destroys a city. Gradually
more important things will be missing. We decay in our cells,
in our hair, in our nails. Slowly, also very important elements of
our personality, like our knowledge of the environment
through our body, our eyes, our ears, our taste. Therefore our
sensory inputs, slowly disintegrate. If we are aware of these realities, we shall be far more adapted to biological realities as
well and in this way neither will we be afraid of death.”
„What you are saying seems logical.”
„Not only logical, it does happen very slowly. It takes a long
time to die. Some of my dead friends – professor Delgado wees
op portretten en boekenplanken in zijn werkkamer – are still
here with me. Lord Adrian died. But he is here in his books,
which reflect his spirit and inspiration. They are with me –
therefore, somehow he is still alive. You know why: because I
am carrying also his torch. It remains a privilege to have been
in touch with this wonderful man. Lord Adrian is living somewhat inside myself.”
„How do Soviet scientists react to your ideas?”
„My contacts in the USSR have mainly been technical, like taking part in congresses. There, you exchange mainly information about biology.”
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11 oktober 1978

Peter krijgt kamer 412 voor 1.800 peseta’s per dag. Hij betaalt
zelf 1.000 en ik vul de rest aan. Zal meteen 25.000 aan Sanvy
laten overmaken.40
We aten een visje als lunch op het terras. Hij schreef zijn moeder. Heel sfeervol. Hij vindt het heerlijk vanaf vrijdag in de
Sanvy te wonen en op zichzelf te kunnen zijn. Hij ging nog
even liggen, terwijl ik de tape met Delgado verder uitwerkte.
Vanavond was de tweede première van Ven A Disfrutar in het
Teatro Principe.41 We gingen vooraf naar de Gran Via. Peter
bood me een glaasje champagne aan om dit te vieren. Hij zei
dat een beroemde criticus, „een oude nicht” erop stond een
foto met hem in bloot bovenlijf te laten maken. „I have to play
the game, because he is influential and powerful, and what I
40 Jarenlang heb ik verteld en gedacht dat ik de hele kamer van Peter betaalde maar
het was dus de kleinste helft.
41 Zie bijlage 6.
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Na het gesprek met professor Delgado nam ik nog een stukje
tekst op over de wisselwerking tussen ons. En uiteindelijk belandden we, ook als staartje van het interview bij de vraag wat
iemand mist, die leeft aan de hand van anonieme sekservaringen, zoals ik.
„In Japan zag ik laatst enkele hele mooie vrouwen,” zei Delgado. „Maar ik dacht er niet over met ze naar bed te gaan. Ik
kan alleen dan seks met iemand hebben als ik ‘in love’ ben, van
iemand houd.”
Zo spreken vrouwen. Ik legde dus mijn opvattingen over het
hele seksbedrijf uit. Hij zei dit wel te kunnen begrijpen, maar
overtuigd te zijn dat ik veel miste.
„You have no permanent ties in life?” vroeg hij ook nog.
„Yes, I do, but ties based purely on reality,” zei ik. En hier
sprak de grootmeester in biologische realiteiten! Maar ook hij
zit vast aan de Hans-en-Grietje-programmering van iedereen
en kan als geboren en getogen rooms-katholiek zich niet bevrijden van traditionele uitgangspunten van liefde en huwelijk.
Avondeten met Peter. Hij bracht meer tijdschriften mee, waar
zijn foto in was verschenen. Het kan hem niet meer schelen.
Hij bewaart ze niet eens. Hij zei geschokt te zijn door de plotselinge dood van de zanger Jacques Brel, wat ik zei overdreven
te vinden, maar ik verwarde Brel met Aznavour.
„Ik zong in Londen dikwijls Brel,” zei hij. „Hij was een rasartiest. Hij schreef en zong eigen liedjes. Er zat altijd een trieste
realiteit in wat hij voordroeg.” Brel werd 49 jaar.
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need now is publicity.” Hij voegde er aan toe dat de man op
subtiele manieren probeerde Peter mee de koffer in te krijgen,
waar dus geen enkele kans op is. Na afloop van de show is er
een feest met de cast.
Ik probeerde 24 rode anjers aan hem overhandigd te krijgen en
wilde die, dacht ik, even afgeven aan het theater. Er ontstond
een fikse scène want dat wordt in Madrid niet gedaan. Ik heb de
show trouwens gezien. Ik wou maar dat hij wat anders deed.
„Ja, een kantoorbaantje,” zei hij toen we er vanmiddag over
spraken. „Of wil je dat ik weer aan kinderen les ga geven?” Hij
voegde er aan toe: „I absolutely loathe them, I hate them.” Hij
vertelde me daarop weer allerlei details over zijn ervaringen als
onderwijzer in Tilburg vroeger. Ik moest hem gelijk geven.
12 oktober 1978

Toen ik gisteravond na de show in de Sanvy kwam heb ik Peter een brief van vijf kantjes geschreven. Ik was moe, verdrietig
en ontdaan. Ik heb namelijk werkelijk moeten huilen toen hij
het liedje Soy gay zong. Hij zat er bij op de rand van het podium en zijn stem was waarachtig heel mooi. Ik was er eigenlijk
ondersteboven van. Ook de modulaties waren prachtig, the way
he switched to very forceful singing. Die andere jongen schreeuwde,
maar Peter zong. Zouden zijn lessen in Londen zoveel vruchten afwerpen? Hij was er ook volkomen in zijn element bij,
ook al heeft hij de neiging, ik kan dat waarnemen, niet echt helemaal ontspannen te zijn. Iemand had over „the cold professionalism of Peter van de Wouw” geschreven, vertelde hij. Die
andere jongen, Carlos, komt eigenlijk als een soort seksbom
over. Peter heeft ook wel eens iets houterigs op de Bühne.
De show heeft een prettig tempo. De muziek is nogal opwindend. De hele voorstelling is het beste wat ik Peter ooit heb
zien doen. Ik schreef dus dat ik me realiseer dat hij aan het
doen is wat hij het liefste wil en dat hij kennelijk een heerlijke
tijd in Madrid heeft. Hij draagt, ook op de planken, een cockring, wat me eraan herinnert, hoe hij die dingen voor het eerst
samen met mij in San Francisco kocht. Ik weet niet waarom dit
nu zo nodig is, maar ik zeg er niets over. Heb met veel plezier
gevolgd waar hij mee bezig is.
Ben de hele ochtend al op de rand van tranen. Toen ik Frederick Ress schreef over alles was ik helaas meer geëmotioneerd
dan bij Edwin in Londen. Als hij direct komt, hebben we nog
maar twee uurtjes samen voor ik weer vertrek. Ik voel me van
binnen huilerig en ben in dit opzicht als mam.
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Aeroporto, Madrid,
Het is allemaal alweer voorbij. Gelukkig kwam hij al vrij vroeg
naar het hotel. Hij stelde honderd vragen over hoe ik de show
had gevonden en hoe hij er uit had gezien. Hij vroeg ook zijn
moeder te schrijven hoe alles was geweest. Hij had al spullen
meegebracht en begon de kamer te vullen, met zijn vitaminepotten en een aantal kleren in de laden. Ik dank de hemel dat ik
heb kunnen helpen met zijn kamer in de Sanvy. „Je hebt me
deze keer werkelijk overladen met alles, Willem,” zei hij. „Dat
krijg je later dus minder,” zei ik, waarop hij verbaasd keek.
Ik was weer in tranen toen hij kwam en we over zijn lied spraken. „Weet je wat ik in die song eigenlijk zeg? Ik schrijf een
brief aan mijn ouders om ze te vertellen dat ik ‘gay’ ben.” We
zoenden elkaar driemaal ten afscheid. Ik zette hem af bij zijn
flat.
Hij vertelde gisteren: „Ik gaf twee klassen tegelijk les in Tilburg. Wanneer je de ene groep werk opgaf dan luisterden de
anderen naar wat je zei. Moeders kwamen bij je klagen over de
geslotenheid van hun kind. Dan besteedde je dus extra aandacht aan dat kind en moedigde het bijvoorbeeld aan. Inderdaad zag je dan soms fantastische resultaten. Dacht je dat de
pastoor (de directeur) van de school enig idee had waar je mee
bezig was? Hij kletste alleen maar over de Bijbel en God. Ik zag
echter heel goed hoe zo’n kind opbloeide. Mijn zus Trees gaf
les op de kleuterafdeling. De pastoordirecteur probeerde haar
te naaien. Onwerkelijk. Ik heb sedertdien voor dit soort situaties diepe minachting behouden. Dan zei ik tegen zo’n kind:
‘kom eens hier mijn duif,’ of ik noemde het kind ‘mijn appel’.
Dan kreeg ik prompt een reprimande wegens gebruik van onparlementaire taal….” Jammer dat ik ons gesprek over zijn Tilburgse periode niet opnam.
Wat wacht me allemaal in Amerbos? Ik ga eerst die arme hond
bevrijden uit zijn kennel.
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Amerbos
Ben eerst Keke uit de kennel gaan halen. Hij was broodmager
en kennelijk uitgehongerd. Schandelijk voor het bedrag dat ik
betaal. Eerst kwam zijn eten er uit, maar nu schranst hij weer
als een leeuw. Deed hem in het bad. Hij ziet er stukken beter
uit.
Peter belde. „Willem, je weet niet wat je me aangedaan hebt
Hotel Sanvy voor me te regelen. Het is zalig….” Hij belde
vanuit bed. Kan me voorstellen dat hij zich weer mens voelt na
al die tijd van de hak op de tak gelogeerd te hebben bij allerlei
mensen.
De uitgever Peter Loeb belde. „Ik ben laaiend enthousiast over
je Amerika-boekje. Het mag best wat langer. Het leest als een
tiet.” Onder aanvoering van Henk Hofland wordt al jaren
rondgekletst: „Oltmans kan niet schrijven.” Zo zie je.
Stapels post, van Frederick Ress uit Minneapolis, van Jorge
Hernandez, de gitaarspeler uit Havana, van Alain Vidal Naquet
bij de FAO in New York, van admiraal Elmo Zumwalt, van uitgever Robert Maxwell, enzovoorts.
Ik parkeerde aan de Prinsengracht om mijn film van de reis
weg te brengen naar Foto Lané en omdat het portier niet meteen sloot, gaf ik een klap. Het filmpje met de foto’s van Peter
(en Dewi Sukarno) viel en rolde in de gracht. Ik was desolaat.
Luns heeft in een vraaggesprek met de West-Duitse omroep
andermaal gepleit voor spoedige beslissing van Jimmy Carter
om de neutronenbom te laten maken en in West-Europa in te
zetten. Het persbureau TASS in Moskou reageerde door Luns
tot „neutronenmaniak” te verklaren. Die man staat in regelrechte dienst van de CIA en de oorlogshitsers, dat wordt steeds
duidelijker.
Wim Aantjes, fractieleider van het CDA, heeft in dit verband de
opmerkelijke stelling gelanceerd dat als de NAVO zou besluiten
de neutronenbom te aanvaarden, Nederland het lidmaatschap
van de NAVO ter discussie zal stellen. In CDA-kringen werd
prompt gewaarschuwd dat het hier om de persoonlijke mening
van Aantjes ging. Het is allemaal zeer curieus.
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15 oktober 1978

Mijn broer Theo belde uit Zwitserland dat de druk van hem
was afgevallen. Ze hebben de textielfabriek losgelaten. Hij
schijnt een eigen onderneming te zijn begonnen en zit in een
modern bankgebouw. Ze maken plannen om met Kerstmis
naar Kaapstad te gaan.
42 Toen generaal Knulst in 1992 overleed, plaatste Cremer een advertentie in De Telegraaf alsof het zijn beste vriend was geweest.
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De VVD’er Keja heeft op een actieavond van de liberalen, Joop
den Uyls optreden vergeleken met Joseph Goebbels van Hitler-Duitsland. Hij heeft vervolgens zijn excuses aangeboden.
Zo gebeurt er van alles in het lieve vaderland.
Wim Hogenkamp is in de show van Sonja. Hij zong een afschuwelijk liedje over een werkster die hij kwijt raakte en stelde zich walgelijk aan. Sonja ziet in hem een opkomende ster.
Dineerde met Jan Cremer en Babette Sijmons in restaurant Indonesia. Soms vraag ik me werkelijk af wat ik met deze lieve
mensen moet beginnen. Eerst was er herrie en daarom waren
ze laat: Babette wilde een bloot lijf onder leer, terwijl Jan iets
meer gekleeds voorstond. Ik nam een bord van de rijsttafel: zij
aten en aten en aten. Aan Juliana werd gerefereerd als „dat
mens met die druiven op haar hoed”. Ik wilde ze iets vertellen
over mijn ontmoeting met professor Delgado, wat Jan onmiddellijk afbrak met: „Hoe is het met Ajax? Wanneer heb je
generaal kapotjeplof het laatst geïnterviewd?” Dat was een referentie aan mijn vriend, generaal-majoor Cor Knulst, oudcommandant van het Koreabataljon, drager van de militaire
Willemsorde, aan wie ik hen heb voorgesteld.42
Jan had vorige week een verschrikkelijke inzinking gehad en
zag het niet meer zitten. Ze hadden dus maar besloten een paar
nachtjes bij de ouders van Babette te gaan slapen.
We dronken vervolgens wijn in De Hartedief. Jan hield een
vlammend betoog. „Ik zeg je als vriend dat je in je eigen belang zo snel mogelijk Holland moet verlaten. Woon ergens anders, Californië, Hawai, alles is beter dan hier. Wanneer je hier
eenmaal vastloopt verzuur je en vergrijs je en als je oud bent lopen ze over je heen.”
Hij rakelde een sluimerend vraagstuk bij me op. Peter komt
eerst. Zou hij mee gaan? En dan: wat gebeurt er als je oud bent
en je zit in Californië? Alles is hier vertrouwd: je bankier, de
notaris, ook de dokter, C.C. Delprat. Ook al heb je hier niemand meer om op terug te vallen, het blijft „thuis”, de aarde
hier is bekend.
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Bezocht Dirk Keijer. Hij vertelde dat zijn medewerkers Baehr
en de Fürst van Moskawa in Parijs een bezoek hadden gebracht
aan de Duc de Sabran, Dewi’s vriend. Hij ontving ze in een
fantastisch mooi kantoor. Baehr had eveneens een bezoek aan
mijn vriend, ambassadeur Abdelkadir Chanderli van Algerije,
gebracht. Dit gesprek te Genève schijnt uitstekend verlopen te
zijn. Nieuwe zakelijke mogelijkheden werden aangeboord.
Maar Dirk vindt Baehr dikwijls te optimistisch.
Peter zei dat mijn bloemen nog steeds in zijn kleedkamer in het
theater stonden en prachtig waren.
Het resultaat van mijn reis met Rob Soetenhorst naar Moskou
is in de NRC aangetoond. Nadat ik Rob bij APN Novosti had
binnengebracht, is een eerste kolom van een sovjetcommentator, mijn persoonlijke vriend Vladimir Lomeiko, op 11 oktober verschenen. WERELD TE KLEIN OM ZICH EEN OORLOG TE
PERMITTEREN staat boven de analyse. Dat is voor elkaar gebokst.
Onderzoekers van het National Institute of Mental Health
hebben wat zij noemen de „Biological Clock” bestudeerd in
verband met depressieverschijnselen. Die biologisch klok
wordt omschreven als „those mechanisms that synchronize internal rhythms with the outside environment”.43 Dr. Frederick
Goodwin, hoofd van het psychobiologische laboratorium van
genoemd Instituut, is van mening dat nieuwe ontdekkingen
het mogelijk maken depressies met chemische middelen te bestrijden. Er werd vastgesteld dat de huidige geneesmiddelen
voor depressie en manies effect hebben omdat ze die „klok in
de hersens” sneller of langzamer laten tikken. Eigenlijk sluit dit
onderzoek ook weer aan bij wat Delgado onderneemt met zijn
aapjes in Madrid. Afschuwelijk die dieren met elektroden op
hun hoofden te zien zitten.
17 oktober 1978

Keke wordt erg oud. Hij stapt geregeld in zijn waterbakje zodat alles er over gaat. Soms denk ik dat hij me niet herkent, of
even niet weet dat ik het ben. Het kan zo niet veel langer meer.
Een afschuwelijke gedachte vooral wanneer ik met mezelf
overleg of hij misschien moet inslapen. Afschuwelijk om het
leven van dit trouwe lieve diertje in deze termen te bespreken.
De dag begon met een telefoontje van Volodja Molchanov uit
Moskou, over wat hij voor mijn volgende reis kon doen en
moest prepareren. Ik zie ook dat mijn oude bekende, Michael
43 International Herald Tribune, 11 oktober 1978.
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19 oktober 1978

Bracht een weloverwogen memo naar de secretaresse van Dirk
Keijer in Hilversum om onze zaken op een rij te zetten. Ze
zullen toch langzamerhand eens over de brug moeten komen.
Keke viel van het trottoirrandje op zijn rug en spartelde even.
Kan ik het nog langer aanzien? Hij loopt nu alleen nog rondjes.
Het kan zo niet. Ik schreef Theo en Nellie in Zwitserland
44 In 1970 filmde ik hem als JFK-Witte Huis medewerker over de leugens van Luns inzake Nieuw-Guinea.
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Forrestal44, voorzitter is geworden van de American-Soviet
Trade Council. Hij bezocht Leonid Brezhnev. Hier moet ik
iets mee doen. Ik ben tenslotte in contact met hem.
Ik ben naar Midnight Express gegaan. Wat een walgelijk verhaal.
Oliver (Stone) mag overdreven hebben, maar wat in Turkije
gebeurt, is niet te geloven. Ik wond me er dermate over op dat
er al een nieuwe brief naar de Turkse ambassadeur gereed ligt.
Dat zijn dan onze bondgenoten!
Keke had in de auto geslapen van 19.15 uur tot 21.30 uur. Er
zat een briefje op de ruit: „Godverdomme, hoe kan je je hondje zo verwaarlozen!” Hemeltje, het beestje is achttien en een
half jaar. Ik doe er alles aan hem redelijk in leven te houden.
Toen ik weg wilde rijden kwam een oudere man op een bromfiets aan met een helm op, vergezeld van een blonde slungel
met een meisje. Ik zat al achter het stuur. „Als je geen lafaard
was, zou je wachten tot de politie kwam, smeerlap!” Ik draaide
het raampje open. Hij stond op het punt me een opstopper te
geven maar ik keek hem strak aan. Hij hield zich in. Ik heb
geen woord gezegd, want uitleggen hoe het zit, heeft bij zulke
sukkels geen zin. Je zou langzamerhand bang worden de straat
op te gaan met zoveel idioten die los lopen.
Op televisie worden op dit moment konijntjes in de duinen in
beeld aan flarden geschoten. Dat zie je in ieder geval niet op
sovjettelevisie. Zoals Genia Makarova eens uitlegde: „Dergelijk beelden zouden de mensen die toch al aan de rand van de
gekte leven alleen maar nog zieker maken.”
De sovjets kochten bij de Societé Technip in Parijs voor 200
miljoen dollar apparatuur om olie te boren. Creusot Loire gaat
gascompressoren leveren. En Max van der Stoel houdt voor
onze industrie orders tegen uit zogenaamde ideologische overwegingen.
Premier Zulfikar Bhutto van Pakistan is in hongerstaking gegaan vanwege het oneerlijke proces dat door militairen – op
aandrang van de CIA – tegen hem wordt gevoerd.
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manhaftig dat ik verwacht hem 6 november voor de laatste
keer naar de kennel te zullen brengen. Terwijl ik dit schreef
streek ik over zijn kopje. Zou hij het einde voelen? Hij piept
voortdurend. Heb hem maar in zijn mandje beneden gebracht
want het is niet om aan te horen.
20 oktober 1978

De Tweede Kamer heeft vannacht tot 03.00 uur over de neutronenbom gekletst. Het toont slechts tot welk niveau het politieke gedoe in Den Haag langzamerhand is afgezakt. De VVD
stemde vóór het neutronenwapen, omdat die stinkende Dries
van Agt de Amerikaanse kaart uitspeelde dat het enige waar
Jimmy Carter mee bezig zou zijn, was de Amerikaanse onderhandelingspositie via dit beestachtige wapen te verbeteren. Gebruikten de sovjets maar Westerse methoden om terug te
knokken. Als Romanov nu een persconferentie bijeen zou
kunnen roepen en duidelijk maken dat het een koud kunstje
voor het Kremlin zou zijn een eigen neutronenarsenaal aan te
leggen, zoals Brezhnev trouwens al heeft gezegd dat ze zullen
doen, dan gebeurde er tenminste wat, een sovjettegenzet.
Wim Aantjes heeft natuurlijk gelijk. Omdat iedere brief een
verschil kan uitmaken, hoe meer hoe beter, schreef ik hem:
„Het gedraai en gesol inzake de neutronenbom – en het altijd
weer een verlengstuk willen zijn van Washington – maakt niet
alleen een walgelijke indruk, maar het laat zien uit welk hout
de diverse heren zijn gesneden. Het was een zielige vertoning
en uw eigen rol daarin is onvergeeflijk. U ging van een volkomen juist standpunt uit, inbegrepen het ter discussie stellen van
het NAVO-lidmaatschap. Waarom dan toch bang zijn?” Het
walgelijke gedraai van Aantjes in een stroom van woorden tussen hem en Den Uyl was niet om aan te zien. Aantjes mocht
als fractieleider van het CDA kennelijk niet zeggen en uitdragen
wat hij werkelijk dacht. Hij had moeten aftreden, maar dat
doen ze in Nederland niet. Dan zijn ze hun centen kwijt.
15.30 uur
Keke is dood. Ik huil al sinds ik uit de kennel in Bosch en Duin
wegreed. Gisteravond krabde het beestje al met beide poten
aan zijn bek. Vanmorgen werd het veel erger. Ik moest echter
naar Romanov dus reed naar Den Haag. Het leek of hij erge
pijn had, want in de auto viel hij op zijn rug. Om 09.45 uur
had ik Frits van Eeden al gebeld om advies. Hij weet nu eenmaal alles van dieren. Hij dacht dat als de hond last van kiespijn
had, hij te oud was om ze te trekken en geen narcose zou over60
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Ik sliep als een blok. Maar toen ik opstond dacht ik eerst de
trippel van Kekes pootjes op de kranten in de hal beneden te
horen. Even later vond ik de tubetjes waarmee ik zijn ogen behandelde. Ik zou het liefst naar Parijs gaan, weg van hier, maar
dat is jezelf in de watten leggen. Ik ga werken.
Mora Henskens zond Blueboy Magazine met zes volle pagina
foto’s van Peter in kleur, plus de centerfold. Ik stuur het meteen naar hem toe.
Ik heb de receptie van de dean van het diplomatieke corps,
Rod de la Rosa, ambassadeur van de Filippijnen, gemist door
45 Zie bijlage 7.
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leven. „Ik vind dat je hem moet laten inslapen,” zei Frits. Ik
besloot na Romanov regelrecht naar Bosch en Duin te rijden.
Dokter Offereins bekeek het beestje en zei dat zijn bek was
gaan ontsteken als gevolg van een nierontsteking. „Zullen we
hem maar laten inslapen?” vroeg hij.
Ik raakte in paniek, maar ging ermee akkoord. Toen ik zijn
halsband afdeed, kwispelde hij tot overmaat van ramp zo lief,
omdat hij mijn handen rook. Dat vertederde me meer dan
ooit.
Thuis lag er een lieve brief van Peter.45 Ik belde hem meteen
op. „Ik ben helemaal ontdaan,” zei hij. „Maar Keke was wel de
meest verwende hond in Nederland.” Omdat zijn moeder
wacht op de uitslag of een moedervlek op haar buik met kanker is besmet, wilde ik er ook niet te lang over spreken. Ik aarzelde zelfs of ik hem wel zou bellen. Toen ik langs de begraafplaats Den en Rust in Bilthoven reed, aarzelde ik om eerst naar
het graf van mijn ouders te gaan om het „nieuws” te vertellen
dat hun hondje nu dood was. Waarom houden we toch zo intens veel van allerlei levende zaken zonder er voortdurend op
voorbereid te zijn dat alles tijdelijk is, inbegrepen wij zelf. We
jagen een leven lang fantomen na. Dat is wat Delgado bedoelde
met „onze cellen sterven af”. Keke was een van de meest ongeschonden ervaringen in mijn leven. De beschadigingen kwamen van mijn kant, niet de zijne.
Ik deed boodschappen. Voor het eerst was er geen hondje
meer. Altijd zat hij met zijn witte kopje te kijken of ik er aan
kwam. Het beestje zal onvervangbaar blijven. Nooit meer een
hond. Trouwens, dit was een wens van mam.
Ik belde dr. Offereins. „Hij heeft inderdaad vanmiddag zijn
prikje gehad. Sterkte ermee, mijnheer Oltmans.”
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de ellende met Keke. Schreef een briefje om het uit te leggen.
Zij kenden mijn hond.
Ambassadeur Romanov vertelde trouwens dat hij bezoek had
gehad van kardinaal Willebrands, omdat de patriarch, metropoliet Nikodim, in zijn armen was overleden. Willebrands had
tegen Romanov gezegd dat hij tegen het inzetten van het neutronenwapen was. Er schijnt een vergadering van de Wereldraad van Kerken in Odessa te komen. Dat is opmerkelijk en het
blijft ook de enige manier om de USSR uit haar isolement te halen.
Wat hem eveneens verbaasde was dat Heineken eerst enthousiast aangekondigde een „botteling plant” in Moskou te zullen
neerzetten in verband met de komende Olympische Spelen,
maar nu op die plannen schijnt terug te komen. Gelukkig was
premier Aleksei Kosygin op de Krim. Hij nam aan dat de vicepremier hem nog niet het bericht had doorgegeven dat Heineken zou gaan bouwen. Romanov probeerde dit optimisme nu
via een vice-premier die hij belde te temperen, „Want Kosygin
is een serieuze man,” zei hij. Ik gaf als mijn mening dat Heineken alles in het werk zou stellen om te voorkomen dat Dirk
Keijer als consultant voor hen zou optreden in Moskou. Romanov was het hier mee eens.
De ambassadeur beklaagde zich dat het ministerie van Economische Zaken in Den Haag een voorlichtingsdag had gehouden, waarbij de heren D.A. Nedermeijer en A. Oostra van de
Nederlandse ambassade in Moskou, informatie hadden gegeven over zaken doen in de USSR. Men had vertegenwoordigers
van de sovjethandelsmissie in Amsterdam toegang geweigerd,
wat absurd is, terwijl ook de plaatsvervangend handelsattaché
van de ambassade niet was toegelaten. Romanov was hier des
duivels over. Hij vroeg of ik in die zaak wilde duiken.
China bestelde voor 700 miljoen dollar aan raketten in Frankrijk. Nu kijken wat COCOM zegt.
Gunnar Nilsson (29), de Zweedse formule 1-coureur is aan
kanker overleden. Vreselijk.
Peters zus Dorine zegt dat hun moeder geen bijverschijnselen
van de moedervlek heeft. God zij dank.
Alle redeneringen ten spijt blijft de dood van Keke me aangrijpen. Ik probeer me te concentreren maar het gaat niet. Steeds
zie ik zijn kopje en ogen. Hij stelde zijn lot en lijfbehoud in
mijn handen. Ik moest wel toestemming geven hem te laten
doden. Ik ga weg.
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Parijs, Café de la Paix
Bij een kiosk stond een kleine whippet, een hazewind. Hij
sprong kwispelend tegen me op. Ik zal de rest van mijn leven
een affiniteit met honden behouden.
Heerlijk om hier te zijn. Alleen Peter ontbreekt. Zou met hem
willen praten.
Ben uiteindelijk naar de Continental Bath gegaan. Zat naar de
televisie te kijken. Merkte dat een jongen schalks zat te kijken
of ik onder mijn omgeslagen handdoek een erectie had. Na een
tijdje naast me te hebben gezeten, betastte hij me onder de
schaamdoek. Intussen was een lange, jonge hengst met een uitstekend lijf er bij gekomen. Hij bood over mij heen gebogen
zijn eigen pik als grabbelton aan. De list was vergeefs. Mijn
hofmaker ging over tot een blow-job. De tweede jongen liep
gedegouteerd weg. Het doorblazen heeft me uitstekend geholpen maar mijn gedachten blijven bij Keke. Kom tot niets. Ook
niet tot lezen. Kijk verdwaasd om me heen.
22 oktober 1978

Peter Hattink publiceerde 21 september een vijfkoloms artikel
in de GPD-bladen over Peters show.47 Peter zei in het interview:
„Voor veel Spanjaarden is naakt iets nieuws. Ze zijn het niet
gewend. Of ze vinden het prachtig, of ze vinden het waardeloos. Toch is het niet gemakkelijk naakt toneel te spelen, want
46 Albert Camus, Notebooks 1935-1942, Harvest/HBJ Book, New York, 1978.
47 Zie bijlage 8.
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Wat ben ik blij dat ik vertrokken ben, ook al blijft dat snoetje
me steeds aankijken. Ik belde Peter opnieuw dat ik Keke nog
steeds hoorde. Hoe werkt zo’n hechtingsproces aan een dier?
Het gaat diep en is emotioneel. Ik moet er met Frits over spreken, want die begint iedere keer opnieuw aan beesten. Ik doe
zoiets nooit meer. Ik schreef Bill Bast in Hollywood dat hij slim
was om drie generaties honden tegelijk te hebben.
Anna Christie de Vries vertelde dat tante Meta nog maar „een
doodsbleek hoopje ellende” was. De arts zegt niets te zullen
doen haar leven te verlengen of te bekorten. Ook meldde zij
dat psychiater Jan Foudraine naar de goeroes in India was gevlucht. Hoe kan dat?
Lees in Notebooks: 1935-1942 van Albert Camus.46
„The need to be right – the sign of a vulgar mind.”
„The condemned man was visited by a priest every day. He
died without a word, his eyes full of tears.”
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je kunt niets verbergen. Je bent daarom erg kwetsbaar, maar dat
drijft je ook naar grotere toneelprestaties. Je merkt ook meteen
aan elk van de acteurs of hij zijn eigen lichaam accepteert en er
gelukkig mee is. Naakt toneelspelen heeft niets met exhibitionisme te maken.”
Arkady Shevchenko, de Rus van het VN-secretariaat die een
half jaar geleden naar Washington overliep, schijnt een maîtresse, Judy Chavez, te hebben, waarvoor de CIA 5.000 dollar per
maand opzij heeft gezet om de man te gerieven van diens ongemak. Ook kocht Shevchenko een sportauto van 9.000 dollar
voor de dame, die op NBC-televisie het hele CIA-plan naar buiten heeft gebracht. Wat zou Romanov hebben gedacht, toen
hij de International Herald Tribune, die hij dagelijks leest, opsloeg?
Eindelijk bericht de Tribune over John Phillips, die in Holywood bezig is met een twee uur durende film voor NBC over
zijn „do it yourself” atoombomproject op Princeton University. Ik ontmoette die jongen al met Peter toen we bij Bill Bast
en Paul Huson logeerden. Titel: MUSHROOM – THE STORY OF
THE A-BOMB KID. Alles kan in Amerika.
Mijn bevriende collega Joseph Kraft publiceert in de The New
Yorker LETTER FROM MOSCOW een artikel van 22 pagina’s.48
Als steeds met Kraft – een aantal informaties zijn juist en pertinent – verraadt ook hij een bevooroordeeld uitgangspunt wanneer hij over de Sovjet Unie bericht. Er wordt op gut feelings
afgegaan, die nergens op slaan. Hij begint zijn artikel met een
zogenaamde mop. Op een dag wandelt partij-ideoloog Mikhail Suslov het kantoor van de minister van Buitenlandse Zaken binnen en zegt: „Brezhnev is dood.” Gromyko is sprakeloos en zegt dan: „Dood in eigen persoon?”
Kraft besteedt aandacht aan Georgii Arbatov en omschrijft hem
als „a sophisticated man, an official with a clear vested interest
in good relations between the US and the USSR”. Hij vertelt
over hun ontmoeting en hoe Arbatov zich bezorgd had uitgelaten over een pas op de plaats sinds 1975 in betrekkingen met
Washington. „The forces undermining good relations get to
work. So in a standstill you go backward.”
En: „Worst of all, there is the Chinese affair. If you move towards an informal military alliance with Peking, we will find
ourselves in an absolutely different situation. Most of the agreements and understandings reached over the past years will become irrelevant.”
48 The New Yorker, 16 oktober 1978.
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Ik wil alles op alles zetten het boekplan met Arbatov te realiseren.
Mijn kapper, de heer Bourgeois van het Grand Hotel, is er niet
meer. Verdwenen.
Ik brandde drie kaarsen in de Madeleine. De stem van de priester verstoorde alles. Toen ik naar buiten ging en de trap af liep
dacht ik aan de foto, hier tien jaar geleden hand in hand met
Peter genomen. Tijdens het gebed dacht ik aan de elektrochemische Russische roulette, waar ook mam uit was voortgekomen. Evenals ikzelf, met een nasleep van schuldgevoelens vastgelegd, in wat Delgado noemt, „your behavioral codes”. We
staan machteloos tegenover deze chemische processen, die zich
non-stop in ons brein afspelen.
Ik ben natuurlijk totaal met Keke bezig. Meer tijd is nodig om
dit verlies te helen, als met iedere wond. Maar ook de pijn over
de hond zal wegebben. Ik herinner me dat ik niet al te lang na
de dood van vader, mijn moeder soms alweer echt spontaan zag
lachen. Eerst denk je na zo’n verlies dat je nooit meer plezier
zult kunnen maken. Ik heb Frank Heckman geschreven en
concludeerde: „God moet iedere dag dergelijke besluiten over
leven en dood nemen.”
Ben naar de film Herfstsonate van Ingmar Bergman gegaan.
Wat ik ontzettend in die man zijn films mis, is een gevoel voor
humor – en soms ook balance. Het hele verhaal van een moeder, concertpianiste en een nogal zwaar beschadigde dochter
die met een dorpsdominee is getrouwd, is een lange, uitputtende schimprede. Aan het einde is iedereen around the bend en
voelt zich miserabel. Ik heb altijd zijn films afgewezen en deze
helemaal. Er zit wel filosofische schoonheid in sommige overduidelijke waarheden, maar de algehele presentatie is rampzalig. Misschien past het bij het Zweedse mindscape, maar niet bij
mij.
De kastanjebomen op de Champs Elysées verbruinen. Ik denk
aan het laantje bij Amerbos, waar ik Keke in liet wandelen.
Dan keek ik naar hem en dacht aan de fatale dag dat hij er niet
meer zou zijn. Ik moet ook steeds denken aan de tranen waar
mee mam me indertijd telefonisch meedeelde dat Koko, zijn
broer, was overleden. Dat was de lieveling van haar, ook omdat
hij aan een poot invalide was. Er liep een oudere Fransman
voorbij, die zich als zijn „hondje” een mooi Aziatisch jongetje
in dure kleren had aangeschaft.
Vroeg in bed in Hotel Vendôme.
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The Observer publiceerde twee pagina’s van Dan Moldea over
hoe Jimmy Hoffa van de Teamsters Union uit wraak de moord
op Bobby Kennedy beraamde, nadat de procureur-generaal
van Amerika (Bobby) de heer Hoffa met arrestatie had gedreigd. Vijfmaal probeerde Kennedy de corrupte gangster uit
de Amerikaanse samenleving weg te halen via bestaande wetten, vijfmaal mislukte dit. Indertijd werden via Hoffa nota bene
wapens naar Cuba verscheept om Fidel Castro te helpen bij
een coup tegen de dictator Fulgencio Batista. Men hoopte op
die manier Castro’s vriendschap te kopen om de lucratieve
gokparadijzen en hoerententen in Havana ongestoord te kunnen laten floreren, ook na het aan de macht komen van Fidel.
Voor het geval Batista toch nog op het nippertje zou winnen,
gingen er dus ook wapens naar die kant van het Cubaanse conflict.
Alle berekeningen pakten anders uit, want toen Castro in 1959
won en de macht overnam, sloot hij alle casino’s en zette alle
drugshandelaren achter de tralies. Reeds op 11 december 1959
schreef een CIA-afdelingschef een eerste memo naar Allan Dulles waarin werd voorgesteld Castro op te ruimen.
Dan Moldea beschrijft hoe de FBI een gesprek afluisterde tussen een bekende van Jack Ruby, de gangster die Lee Harvey
Oswald doodschoot, en een andere gangster Dave Yaras, die
telefonisch uiteenzette hoe ze een man, die zij er van verdachten voor de overheid te spioneren, hadden „opgeruimd”. Zij
schoten de kerel door zijn knieën, trokken al zijn kleren van
zijn lijf en begonnen met een ijshaak zijn ledematen open te
trekken. „They then hung him on a meat hook, seared his
body with a blowtorch, eventually completing their victim’s
agony by disemboweling him,” aldus Moldea in The Observer.
Markant is dat deze informatie in bezit was van de Warren
Commissie die de moord op JFK onderzocht, maar deze contacten van Jack Ruby werden verder niet onderzocht. Dit zijn
kanten van de veel bewonderde VS waar de meeste mensen
maar liever aan voorbij gaan en niet over willen horen. Want
Amerika moet immers het ideale model voor de mensheid blijven.
Arrigo Levi van La Stampa in Turijn moet zijn krant en stad
verlaten. Hij vreest voor zijn leven. Hij draagt al enige tijd een
kogelvrij vest. Hij wordt permanent bewaakt. De eigenaren
van La Stampa, Fiat, hebben de woede opgewekt van links radicalen. Omdat de Rode Brigades ook premier Aldo Moro
kidnapten en vermoordden, gaat Levi nu maar een tijdje in
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Londen wonen. Het is godgeklaagd. Ik herinner me de aangename ontmoeting en het interview dat ik met hem had.
Pieter Menten is door een gerechtshof in Berlijn ruim 270.000
dollar toegewezen vanwege tijdens de bezetting in beslag genomen schilderijen die hem toebehoorden.
In Hongkong zijn 319 huiden van cheeta’s ter waarde van
20.000 dollar in beslag genomen. Ze vertegenwoordigen tien
procent van de nog levende dieren in Afrika.
Bezocht Dewi Sukarno. Toen ik aanbelde vroeg de Japanse
gouvernante van Karina naar de beauty parlor van het Plaza
Athenée hotel te gaan waar Dewi inderdaad onder behandeling
was en met haar voeten op een handdoek zat om mooi gemaakt te worden.
Ze was net terug uit Tokio waar zij samen met Alzear de Sabran de wijnen van zijn kasteel aan de man had proberen brengen. Zij was ook in Indonesië geweest. Er waren de nodige Sukarno familiebijeenkomsten geweest. „I was with Hartini
Sukarno every day. She is the only one who has brains, but the
rest! We both went to Bapaks grave in Jakarta. Together with
Kartika I visited Adam Malik and his wife for 90 minutes. But
next time, I am sure Malik will not receive me anymore, because I criticized Suharto at a press conference. The press was
not allowed to print my criticism, but in Japan all the papers
wrote about it.” Later toonde zij me stapels en stapels netjes
uitgeknipte artikelen. Zij houdt altijd alles perfect bij.
Omdat zij in Tokio met de
Duc de Sabran de nodige publiciteit had gekregen, vroeg ik
om een exemplaar van een Japans blad. Ze aarzelde maar zei:
„As long as you do not throw
it away.”
We hinkelden, wegens pijn aan
een voet, van het hotel naar de
winkel van Cartier naast de ingang van haar appartement. Zij
moest iets ophalen. Ik wachtte
buiten. Het duurde wat lang,
want zij kreeg een kopje koffie
aangeboden. Zij droeg een
aantrekkelijke camel jas.
Kartika kwam thuis van een
weekeinde met twee grote
koffers bagage. Zij was groot
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geworden maar wat timide. Zij droeg een dikke lange vlecht.
Er werd thee geschonken. Dewi schreef een briefje aan Dirk
Keijer. „Be my teacher; what shall I write?” zei ze. We planden de boodschap samen woord voor woord. Zij sloot de enveloppe. Over de dood van Keke: „Not bad at all! It must have
been better for him.”
Théatre de Champs Elysées,
Ik bezocht de voorstelling La Dame Pique naar een verhaal van
Poesjkin, mise en scène door Roland Petit. Mikhail Baryshnikov danste de hoofdrol. Hij deed dit tot in de perfectie, absoluut schitterend. Toch vond ik de voorstelling een aantal
„zwarte gaten” hebben. Er waren desondanks prachtige vondsten. Echt diep geroerd werd ik niet. Dewi merkte op: „Rudolf Nouriev has more ambiance than Baryshnikov.” Maar zoals die jongen zijn lijf beweegt is ongelooflijk. Ik zag Nouriev
trouwens in de pauze rondwandelen. Een oude nicht stevende
op hem af. Zij zoenden elkaar op de bek. Lekker.
Het is me trouwens gelukt via Jean Robin, directeur van het
theater, een vrij perskaartje te krijgen, want de toegangsprijzen
zijn hier absurd.
Dewi’s leven is eigenlijk, wat Delgado zou noemen, volkomen
geautomatiseerd. Het is one huge act, until some day she will really
have to let her hair down.
Ik lees de zeven scènes van het ballet voor de tweede maal. De
explicatie slaat absoluut nergens op.
24 oktober 1978

De bomen bereiden zich op de winter voor. De geuren van de
kastanjes vermengen zich met de giftige gassen van het razende
verkeer. Chauffeurs gedragen zich alsof zij in deukvrije tanks
rondrijden. Wanneer de lichten op groen springen, stuiven ze
in hun nietsontziende monsters naar voren, ongeacht of nog
een vertraagde wandelaar niet helemaal veilig aan de overkant
is gearriveerd, want ze weten dat het recht aan hun zijde is; het
licht stond immers op veilig.
Bezocht de voormalige perschef van JFK, Pierre Salinger, die
me op de vierde etage van zijn kantoor met een vette sigaar
verwelkomde.
Tot mijn niet geringe verbazing zei hij: „Ik heb fundamenteel
altijd geloofd en niets heeft me tot dusverre op andere gedachten gebracht dat zowel John als Robert Kennedy door gekken
werden vermoord.”
„Gekken?”
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„Dat is juist. Ik denk niet dat er een complot is geweest om JFK
te vermoorden, noch om RFK dood te schieten.”
„En wat gebeurde er dan toen Kennedy plotseling Chicago
verliet vanwege een geplande moordaanslag?”
„Dat was veertien maanden voor Dallas tijdens de Cubaanse
rakettencrisis.”
„Dus u ziet geen verband?”
„Nee. Dat gebeurde in de week dat werd ontdekt dat zich sovjetraketten op Cuba bevonden. It was at the time a fact kept secret for the public. In order to keep it a secret, JFK kept campaigning, because it was the mid-term election of 1962. When
we got to Chicago, where he gave a speech that night, the situation had become so critical in Cuba, that he had to call off his
trip and in order to give it no dramatic proportions, he decided
to make public that he had caught a cold. I remember being
called up to his room the following morning. He was still in his
bathrobe sitting there. He wrote out for me on a piece of paper
his temperature and the fact that he had upper-respiratory
problems. I was to announce this to the press. That was it. On
the flight back to Washington, I was with him. I said: ‘You
know, mr. president, you do not have a cold.’ He replied: ‘No,
I don’t. But as soon as we get back to the White House, go and
see McGeorge Bundy. He will brief you totally on what is going on.’ That is how I discovered what was going on in Cuba.”
„But how can you say Oswald killed JFK alone, as one can see
he was shot at from the other side?”
„I do not believe that. I still think Oswald killed JFK alone.”
„If that is true, it makes his godfather George de Mohrenschildt
ever more important. Because De Mohrenschildt was the big
wheel behind Oswald.”
„If Oswald was given the motivation to shoot JFK from somebody else, that I do not know about. But I do not accept, that
there was more than one killer that fatal day in Dallas. You
know, one argument for a conspiracy was all the time, who
killed Dorothy Killgallen, the reporter that was shot because
supposedly she knew too much about a conspiracy? They do
anything to prove it was not Oswald. So they go into the
Marines and find someone who confirms Oswald was a lousy
shot. But even a bad shot can get lucky one day. Furthermore,
there is a conscious body of evidence that Oswald practiced
shooting again.49 The fellow that was shooting from the Book
Depository at Dealey Plaza was not the same fellow who was a
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poor shot in the Marine Corps. He spent daily practice in
shooting for quite some time in Dallas prior to the assassination
of JFK.”
„And in Los Angeles was also a marauding lunatic on his own,
Sirhan Sirhan?”
„I was fifty yards away from Robert Kennedy when he was
shot. There is for me no question about Sirhan Sirhan being a
lunatic. The French composed a one hour film trying to prove
there were more killers. They used for LA the same argument as
in Dallas.”
„How could Sirhan Sirhan have hit Robert Kennedy in the
back of his head when he was shooting from the front?”
„We know from the people who were standing next to him,
that after the first shot was fired, he already turned his head. So,
obviously the second bullet entered the back of his head.
Hence the theory that someone else fired from another side. It
made no sense. There are at least twenty competent eyewitnesses to the assassination of RFK, people who were around him
and walking with him through the kitchen of the Ambassador
Hotel.”
„It is clear that the Select Committee on Assassinations focussed on JFK and Martin Luther King, not Bobby Kennedy.”
„Except for a few people there is no great doubt in the US that
Sirhan Sirhan killed RFK. There were at one time doubts about
JFK while all the evidence pointed to Oswald. There are always
people around like Jim Garrison and Mark Lane. But as far as
the general public was concerned, until Watergate there was no
real doubt in people’s minds. Watergate changed all that for
many reasons.”
„Well, it became known that JFK tried to kill Castro, sending
him poisoned cigars and so on, while more assassinations have
been arranged of political leaders around the world.”
Salinger vervolgde: „What we now know about CIA activities
had an influence on those doubts. Everything that became exposed during the Watergate investigation plus the subsequent
investigation of CIA activities increased public doubts about the
comportment of certain Government agencies in the US and
this created what you find in the US today: greater doubts about
Dallas then existed at the time of the assassination and the publication of the Warren Report. That was the fundamental reason that the House created the Select Committee on Assassinations to look into the affair. But in the end, they will support
the findings of the Warren Commission.” Hij voegde er aan
toe: „You know, RFK was killed fundamentally believing that
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had been killed by Lee Harvey Oswald, acting as an individual, and not in a plot.”
„Your are positive about that?”
„That is what he said to me. That is what he said publicly on
several occasions. He said it for the first time in Poland, as you
recall. He repeated it in California a few days before he was
killed.”
„But then, George de Mohrenschildt, Oswald’s godfather felt
he was responsible for Oswald’s behavior. Why was De
Mohrenschildt killed shortly before he was being asked to
come to Washington to testify once more?”
„You can take any particular act and construct a theory around
it, while in fact you are dealing with an accidental death. You
can do it, after all, people die who have known so and so.”
„But in the Dallas affair so many people died in accidents and
other mysterious ways.”
„One of my favourite examples is the death of the reporter
who died shortly after he visited Jack Ruby in prison. She
drank two bottles of whisky a day. So how can this sudden
death be connected with Dallas? I would like to know how.
Dorothy Killgallen died of a liver ailment. She was a drunk and
a journalist. What does it prove?”
Hij vertelde dat Bill Sheehan van ABC-televisie voor een autobedrijf in Detroit was gaan werken. Bij het afscheid nemen,
bracht ik de groeten van Dewi Sukarno over.
„Oh, yes, she is a good girl. She managed to make quite a good
life for herself in Paris.”
Ik dacht: breek me de bek niet open.
Het is prachtig herfstweer met zonneschijn. Keke zou het
heerlijk hebben gevonden om in de gevallen bladeren te
snuffelen. Het beestje is voortdurend in mijn gedachten. Het
zal een hele tijd duren voor die pijn zal zijn verminderd.
Ontmoette Pierre and Lola Giraud, intieme vrienden van
George de Mohrenschildt.
„Wij kenden hem toen we nog allemaal jong waren in Amerika. George was als een broer van me,” aldus madame Giraud.
„What happened to him?” Zij was de dochter van een generaal uit Montenegro, die in het Russische leger van de tsaar
diende, misschien wel een prinses, god mag het weten. Pierre
was a colossal guy, met een enorme baard en een soort openheid
en spontaniteit, die me aan De Mohrenschildt deden denken.
Er stonden overal in een overigens rommelig appartement zilveren lijsten met portretten van schijnbaar adellijke of koninklijke dames en heren. Lola herinnerde zich dat George hen in
JFK
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South Hampton op Long Island mee uit lunchen nam in dure
restaurants en clubs. „Hij signeerde de nota dan namens madame Woodhouse, waarop hij er op werd geattendeerd dat deze
dame reeds drie jaar eerder was overleden.”
We besloten te lunchen op Charles de Gaulle. We stapten in
haar kleine Renault. Ik vertelde het hele De Mohrenschildtverhaal. Zij schenen van de ene in de andere verbazing te vallen. Ze vonden het moeilijk om iets zinnigs te zeggen over de
vraag of George ooit een double agent was geweest. Waar ze helemaal verbaasd door waren, was de geschiedenis rond Dico,
generaal Donald Donaldson.
Pierre herinnerde zich dat toen ze in Dallas waren, George hem
naar Dealey Plaza had gereden. Hij had gezegd, „Van daaruit
heeft Oswald geschoten, en vanuit dat punt schoot een tweede
man en van daaruit een derde. George vertelde me dit in eigen
persoon.” Ze liepen zelfs mee naar de gate. Ik had haar eigenlijk
wel een zoen willen geven, maar met zo’n omhelzing heb ik altijd moeite, zoals dit op De Horst met mam is begonnen. Zij
hadden (op de zesde etage) twee honden. Lola begreep heel
goed dat ik moeite had met de dood van Keke. „I have known
sadness about dead animals, but I always went on to have dogs.
When I was young, I had problems with life,” vervolgde Lola.
„I even wanted to kill myself. But I came to the conclusion,
what is life for at all when you have no children. I had them.”
Ik antwoordde dat een boek of een Nocturne van Chopin ook
een nalatenschap was.
„But in order to do that one has to be talented. Not everyone
is, so we had children.”
Het was vreemd om zijn vrienden te ontmoeten, lang na zijn
dood.
Parijs - Amsterdam, Air France 727
Zelden heb ik er zo tegenop gezien naar Amerbos terug te
gaan.
Bus 33 naar Noord.
Dit tripje heeft niets geholpen. Voel me weer exact even ellendig. Krijg het gloeiend heet. Alles herinnert aan Keke. Zag het
eerste van alles zijn laatste hoopje, niet ver van de voordeur bij
het struikgewas.
Casper belde. Deed me goed maar hij is erg druk met Carine,
zijn nieuwe vriendin, dus geen tijd voor „ons”. Hij had zowel
in Namibië als in Suriname een hond weg moeten geven, wat
hem ook erg had aangegrepen. „Je pijn duurt nog een hele
tijd,” zei hij. Ik probeer Keke’s dood met man en macht als re72

08-04-2009

14:09

Pagina 73

25 oktober 1978

Amerbos
Mevrouw Hornkamp arriveerde als altijd. Ze kreeg echte tranen in de ogen toen we over de hond spraken. Heerlijk zo’n
mens. „Kunt u begrijpen,” zei ze, „die mensen die met vakantie gaan en hun hond zo maar ergens uit de auto zetten? Dan
denkt zo’n beestje, waar gaat mijn baasje heen? Eerst denkt hij
dat hij terug komt. Dan begint hij te janken. Ik begrijp zulke
schoften niet. Ze zouden – je mag het niet zeggen – tegen een
boom moeten rijden.” Mevrouw Hornkamp is een schat. Peter
zegt dit altijd. Ze is ook zo op hem gesteld.
Belde Jan van Beek50 om hem er aan te herinneren dat ik nog
steeds 2.500 gulden tegoed heb. „Ik ga nu naar een wapenhandelaar, koop een mitrailleur met 250 schoten en ga naar mijn
boekhouding,” was het imbeciele antwoord.
Peter was gelukkig in zijn kamer van de Sanvy. Hij maakt het
prima. Harry Kümmel, de Belgische producer, komt hem het
weekeinde bezoeken en schijnt iets met een film te willen gaan
doen. Ik kom vanwege Keke niet aan een sauna toe, zelfs niet
aan de piano.
Leopold Quarles van Ufford is in Manhattan op zijn gezicht
geslagen, meldt Johan Olde Kalter in De Telegraaf. De consulgeneraal zal op de verkeerde jongen hebben getippeld.51 Hij ligt
in het Lenox Hill ziekenhuis.
In Washington had ik Jan van Wieringen van de Volkskrant
meegenomen naar de persontmoeting van het super anti-Sovjet Committee on the Present Danger met Paul Nitze, Eugene
Rostow, admiraal Elmo Zumwalt en anderen. Hij schrijft me
nu dat „de opmerkingen en uitlatingen van de mensen van dat
gevaren-komité niet zo aansloegen bij de redactie; ik bewaar
de notities natuurlijk zorgvuldig, want zoals je al zei: een en ander is zeker bruikbaar voor een groter verhaal over dit soort bewegingen of een ander stuk. Ik wil je in ieder geval bedanken
voor je tips en belangstelling. Ik houd me natuurlijk aanbevolen als je in de toekomst iets anders hoort waarvan je denkt dat
het de moeite waard is. Ik doe hiervandaan uiteraard hetzelfde… Un abrazo, Jan van Wieringen.”52
50 Hoofdredacteur GPD-bladen.
51 Zie ook Memoires 1925-1953 en verder.
52 Zie bijlage 9.
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aliteit te verwerken. En toch, dit vreemde mengsel van gevoelens over het verlies en het besef dat hij niet meer beneden
slaapt, is oncontroleerbaar.
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Henk Waltmans (PPR) heeft inderdaad 15 augustus 1978 de
vragen aan minister Van der Klauw gesteld, waar ik de informatie voor had geleverd. Het antwoord kwam 7 september, en
zoals was te verwachten, ontwijkend en schoonpratend. Waardeloos dit vragenstellen door kamerleden.53 Fred van der Spek
(PSP) interpelleerde over de leverantie van drie korvetten aan
de Indonesische marine. Die vraag spits zich dus weer toe op
de aloude kwestie of je een moordenaarsregime als dat van Suharto überhaupt wapentuig moet (mag) leveren.
Ben Knapen bericht in de NRC Handelsblad uit Bonn dat Luns
daar is komen opdagen om de keet met bondskanselier Helmut
Schmidt uit te vechten, omdat vanuit West Duitsland „geluiden” waren vernomen over een geleidelijke getalsmatige vermindering van troepen van het Warschaupact en de NAVO.
Omdat de Sovjet Unie een overweldigende overmacht zou
hebben, wijst Brussel dit af.54
William Milligan (23) uit Columbus, Ohio heeft tien radicaal
verschillende persoonlijkheden. Hoe is zoiets mogelijk? Tijdens een psychologisch test kwam dit aan het licht toen een
psychologe hem met Billy aansprak. Hij antwoordde: „Billy is
asleep, I am David.” Time noemt het „a rare and dangerous disorder: true multiple personality.”55 Billy bleek acht mannelijke
en twee vrouwelijke persoonlijkheden in zich te dragen. Zo
was er Christene, een driejarig
meisje dat onderstaande tekening
maakte, naast Arthur, een 22-jarige jongeman die met een Brits accent spreekt. Bij nadere onderzoekingen bleken de diverse
personen verschillende I.Q.’s te
hebben, andere gezichtsuitdrukkingen te gebruiken en ook andere artistieke uitingen te produceren. Binnen Williams mind bevinden zich ook enkele teenagers,
Danny, Tommy en Christopher.
Adelena (19) is lesbisch. Bij zo’n
verhaal staat je verstand stil.

53 Zie bijlage 10.
54 NRC Handelsblad, 25 oktober 1978.
55 Time, 23 oktober 1978.
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Gisteren liep ik in de Leidsestraat tegen Jan en Babette Cremer
aan. Jan vroeg opnieuw of ik mee ging naar Hawaï. Ook wilde
hij weten of ik er bij was gebleven toen Keke een spuitje kreeg.
56 International Herald Tribune, 25 oktober 1978.
57 The New York Times, door Robert Wright, 21 september 1978.
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Robert Maxwell schrijft over een bezoek aan Moskou en een
gesprek met dr. Jermen Gvishiani over mijn nieuwe boekplannen. Ik hoop maar dat hij serieus is. Ik vertrouw hem voor
geen cent. Dan Fisher meldt in de International Herald Tribune
dat Gvishiani een kleine groep Amerikaanse correspondenten
in Moskou heeft ontvangen.56 Hij sprak over het verkopen van
sovjettechnologie aan Amerika. Hij noemde het een illusie dat
men er in de VS vanuit ging dat Amerikaanse technologie op
alle gebieden veruit de meerdere van de Russen zou zijn. Al
eerder heeft Gvishiani in San Francisco benadrukt dat de USSR
belangstelling heeft met Amerikaanse multinationals tot intensievere samenwerking te komen.57 Hij woonde toen een symposium van 650 industriëlen in San Francisco bij. Hij maakte
duidelijk dat de periode van sporadische contracten met Westerse bedrijven voorbij was. Opmerkelijk vind ik zijn uitspraak
dat „modern humanists who propose giving up economic growth niet
bepaald worden geïnspireerd door het zoeken naar oplossingen
voor sociale problemen”. Dit is steeds de kritiek van Moskou
op de Club van Rome geweest. „It is not a question to stop or
to limit economic growth,” aldus dr. Gvishiani, „but to insure
economic growth in the most effective way. Only economic
growth creates the real conditions for the improvement of the
quality of life.” Daarmee verwees hij naar de gigantische armoede overal in de wereld.
„Genuine social responsibility makes it necessary to take into
account not only narrow minded interest but also broad common interest in promotion of international cooperation and in
the relationships that are of mutual economic benefit. Therefore, whenever we speak of common interest, we have in mind
not only the interest of the economic and technical cooperation as such, but we have in mind something more. This is the
future of mankind: this is the destiny of our planet, the destiny
of life on earth.” Gvishiani gaf dus exact het verschil in benadering weer tussen de Westerse tycoons en het staatsmonopoliesysteem in de Sovjet Unie, dat zich – althans op papier – door
andere motieven laat leiden. Ik moet zorgen dat mijn boek met
Gvishiani door gaat.
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Dat is dus misschien fout van me geweest, maar ik vind zoiets
ondragelijk. Mam heb ik ook niet meer willen zien nadat zij
was overleden.
De PvdA in de Twentse Gewestraad weigert aanwezig te zijn
bij een werkbezoek van prins Bernhard. Dit vanwege de Lockheed-affaire. De Telegraaf noemt het „onhoffelijk”. Ik vind het
bezopen.
Woonde bij uitzondering een receptie op de ambassade van
Tsjechoslowakije bij. Ambassadeur Blomstedt van Finland
noemde een verhaal in NRC Handelsblad dat Moskou zijn land
een ultimatum zou hebben gesteld „absolutely stupid”. Het
Kremlin zou insisteren op veel intensievere militaire samenwerking tussen beide landen, waarbij ook officieren zouden
worden uitgewisseld. De Hongaarse ambassadrice zei een lunch
te willen geven voor Jan Cremer, omdat hij zich nu inspant om
Hongaarse boeken in vertaling op de Nederlandse markt te
brengen.
28 oktober 1978

Een ellendige droom dat Peter op De Horst58 door een groepje
Yanks mee naar Amerika werd ontvoerd. Wat ik me er vooral
van herinner is de wanhoop en leegte nadat het was gebeurd.
Schreef er meteen over aan Peter.
Woonde een ontmoeting op het Transnational Institute in de
Paulus Potterstraat bij. Er werd gesproken over de veranderingen in China na de dood van Mao Tse-tung. Ernst Utrecht
hield een verhaal waar ik geen touw aan vast kon knopen.
Ik kreeg een brief van Peter. „Ik begrijp dat je Keke associeert
met een deel van de familie Oltmans dat nu ook voorgoed weg
is. The reality of death, I think, I will never be able to accept.”
Er was een brief van zijn moeder en van zijn zus Trees. Thuis
was alles goed. „Thank the Lord, they are so precious.” Verder: „I am consciously playing the game of being charming to
the right people. In this profession it is a must. As long as I
don’t have to compromise myself too much.”
Ik zeg niet dikwijls dat ik met mijn ziel onder mijn arm loop
maar dat gebeurt nu. Gedachten aan de hond komen met golven. Ik kijk naar de stoel. Zijn plaatsje is leeg. Ik vecht ertegen,
maar vergeefs. De pijn zit gewoon in me. Ik vraag me nog
steeds af of ik bij het beestje had moeten blijven toen hij zijn
doodsprik kreeg.
58 Het huis in Bosch en Duin uit mijn jeugd.
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30 oktober 1978

Werk aan vragen voor het Gvishiani-boek.
Ger Ackermans van Nieuwe Revu kondigt aan dat ze stoppen
met mijn interviewpagina. Ik voelde het aankomen. Zal ik
Holland permanent de rug toekeren en naar Amerika verdwijnen? Hoe je je ook wendt of keert, uiteindelijk loop je overal
tegen dezelfde shit aan.
31 oktober 1978

Ik denk aan het lot dat collega Bernard Person in New York is
overkomen, hoe hij is behandeld door daar te blijven hangen.
Anton Constandse is ook geëindigd in De Nieuwe Linie. Ik zou
Amerbos kunnen verhuren en in New York kunnen gaan wonen. Moet er niet aan denken dat hier vreemden zouden huizen.
Jan zei dat hij hoogst nerveus zou worden om, zoals ik steeds
doe, mijn dagboek dikwijls op Amerbos betrekkelijk onbeheerd achter te laten. In ieder geval heb ik voor ijzeren rolluiken voor deuren en ramen gezorgd. Wat meer te doen?
Francisco Paesa59 belt uit Genève dat hij momenteel tweeduizend ton vlees per maand naar de USSR verscheept. Daar zou ik
een consultancy fee van moeten hebben zoals we afspraken toen
ik deuren voor hem opende in Moskou. Ik heb maar niets gezegd, maar geopperd dat hij nog een gesprek met ambassadeur
Romanov zou moeten hebben. Overlegde eveneens met Dirk
Keijer en partners over mijn aandeel in de zaken die ze doen
59 Spaanse bankier, vriend van Dewi Sukarno.
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De vragen voor een boek met Georgii Arbatov zijn gereed. Nu
Jermen Gvishiani.
Om 16.00 uur stonden Jan en Babette Cremer ineens voor
mijn neus. Ik zette thee, wat ik nooit doe, uit het doosje van
mam. Later zijn we gaan eten in de Hartedief. Soms kan ik
woedend op Jan zijn maar au fond heb ik een warm gevoel voor
hem. Als je over Sir Bernard Lovell en ruimtevaartvraagstukken begint, of wanneer ik over Robert Yastrow vertel, dan
wordt hij nerveus en gaat nergens op in. Vreemd die beperkingen. Hij had eens gezien dat een hond door een slang werd gebeten. Het beest kwam naar zijn baas, likte diens hand en wist
dat hij dood zou gaan. Hij denkt dat Keke het niet geweten
heeft. Dat bid ik maar. Jan zei in zijn eerste boek te hebben geschreven: „Het leven is een eenmansjungle.”
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via mijn contacten. Keijer probeert me nu, tegen de afspraken
in, met een honorarium af te schepen in plaats van een percentage van de winst.
Ik zou bij Peter willen zijn.
2 november 1978

Lunchte met Jan en Babette Cremer en Joost de Wit, een man
die met boekvertalingen heeft te maken bij ambassadrice Anna
Bebrits van Hongarije in haar villa in Wassenaar. Jan zei helemaal niets of hij onderbrak anderen om over maar een onderwerp te praten: de vertalingen van de Hongaarse boeken. Ik
ben eerder weggegaan en stapte af bij mevrouw Martorell.60 Zij
is een schat. Ik omhelsde haar. Zij wil me aan een Cubaanse
pianist voorstellen. Hij heet Jorge Prats.
Er is een kiertje gewurmd in het IJzeren Gordijn. Control Data
Corporation heeft toestemming gekregen van de regering Carter om Technotec informatie beschikbaar te stellen voor OostEuropa en de Sovjet Unie. Dit systeem bevat „abstracts of
technology available for transfer, requests for technology to solve problems and fill orders and offers of expertise available to
assist in technology transfer”. Control Data gaat zelfs een kantoor in Moskou openen. Stapje voor stapje moet de socialistisch kolos geïntegreerd worden in de rest van de wereld.
De vragen voor het Gvishiani-boek zijn gereed, de basis is er.
Hij zit kennelijk, ook in overleg met zijn schoonvader premier
Aleksei Kosygin, op de lijn stap voor stap openingen naar de
geavanceerde industriële wereld te maken, waarbij het accent
voor het Kremlin blijft liggen op het naar boven tillen van de
kudde in haar geheel.
Bezocht tante Meta de Vries, die in het verzorgingshuis als een
absoluut hoopje ellende op haar einde wacht. Haar linkeroog
zit al muurvast dicht. Ze herkende mijn stem en maakte onverstaanbare geluiden. Er was een jongeman, een broeder, die de
gordijnen kwam sluiten. Ik bewonder deze mensen voor het
afschuwelijke werk dat zij doen. Ons aller dagen glijden onverbiddelijk naar een einde af. We leven eigenlijk in een soort
constante staat van verdoving, die ons in staat stelt door te leven in afscheiding van de realiteiten. Op het moment dat je
werkelijk nadenkt, ontstaat een soort onduidelijk, verward,
door elkaar lopend beeld van alles wat is.

60 Vrouw van de Cubaanse ambassadeur.
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Soms denk ik Keke te horen.
Ik belde met Jan Heemskerk van Panorama. Hij las de interviews die ik voor Nieuwe Revu schreef, maar de personen met
wie ik gesprekken had, interesseerden hem niet zoveel. Vaderlandse beroemdheden worden regelrecht gepikt van de roddelpagina’s van Henk van der Meijden. Zo eenvoudig is het. En
wat van buiten de pieren komt, is al helemaal irrelevant in Madurodam. Heemskerk heeft nooit van psychiater Laing, admiraal Zumwalt, of de buitenlanders die ik interviewde gehoord.
Hij wil het ook niet weten.
Bij het atoomcomplex te Novovoronesh, Sovjet Unie, staat
een bord: „May the atom be a worker, not a soldier.” Dat somt
in een nutshell de communistische benadering op. „The Soviet
Union is by no means ready to beat all of its nuclear swords
into plowshares,” schrijft Time61 „but it is moving vigorously to
put the atom to work as a civilian.” De USSR gaat zich meer en
61 Time, 30 oktober 1978.
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In De Typhoon stond een artikel met foto over Gerard Huysman, een illustrator die me sterk aansprak. Ik schreef hem om
te vragen of hij de omslag wilde ontwerpen voor mijn komende boek over Amerika. Hij belde. Hij gaat Carter uittekenen.
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meer toespitsen op gebruik van atoomenergie. Terwijl de VS 13
procent van hun elektriciteit via atoomcentrales opwekken,
zitten de sovjets pas op 2 procent.
Ik was gevraagd om aanwezig te zijn gedurende een twee uren
durende samenspraak met Joseph Luns, die zou worden uitgezonden door de VPRO. De heer van Riel (VVD) had afgezegd,
toen hij vernam dat ik aanwezig zou zijn. Wel present was het
kamerlid Voortman (PvdA) die verkondigde de NAVO „een
vorm van misdadigheid” te vinden. Hij had enkele vellen getikte notities bij de hand en noemde het bondgenootschap zelfs
„een criminele instelling”. Het is natuurlijk ook opmerkelijk
dat Denemarken en Noorwegen geen atoomwapens op hun
grondgebied toelaten. Nederland is altijd een meelopertje van
Washington geweest. Een polemoloog uit Nijmegen roerde
zich uitstekend. Ik achtte het niet noodzakelijk aan de zaak deel
te nemen, de man deed het uitstekend.
Luns was soms wel grappig, maar toch meestal gewoon onbehouwen en grof. Hij blonk weer uit in het wijzen op het sovjetgevaar. Alle partijcongressen in de USSR waren gericht op de
verovering van de wereld volgens Luns, waarvan ik dus zeker
weet dat het geklets in de ruimte is. Moskou had volgens Luns
helemaal geen vloot nodig. Ik denk dan: en wij wel soms?
„U doet alsof de NAVO ons van een sovjetinvasie heeft gered,”
aldus de mijnheer uit Nijmegen. „Als u me vraagt of de Sovjet
Unie de intentie heeft ons aan te vallen,” antwoordde Luns,
„dan zeg ik nee. Maar bedoelingen kunnen snel veranderen.”
De polemoloog: „Niet de Sovjet Unie maar de NAVO heeft
sinds 1945 dertig maal militaire agressie gepleegd.”
Twee dienstweigeraars stelden Luns vragen over zijn eigen geweten bij al die oorlogszuchtige taal. Een van de twee zei dat hij
maar eens een psychiater moest raadplegen. Daar is het nu te laat
voor. De ander zei dat zij werden getest door psychiaters van
het leger omdat ze dienst weigerden en verwachtten te zullen
worden gearresteerd. Is zoiets nog altijd mogelijk in dit land?
Adriaan van Dis belde. Hij stelde voor dat ik een artikel zou
schrijven voor het zaterdagbijvoegsel van NRC Handelsblad. Hij
was aardig. Ik zou hem wel willen ontmoeten. Hij gaat dit
weekeinde naar Parijs. Hij had het VPRO-programma met Luns
gehoord.
4 november 1978

Vannacht werd ik om 03.00 uur gebeld, en een half uur later
weer. Een ander gesprek gisteren werd viermaal verbroken. De
basterds zijn weer bezig. Ik ben geradbraakt.
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62 Door de jaren heen ben ik er van overtuigd geraakt dat Keijer hiervoor verantwoordelijk is geweest.
63 Of vreesde hij dat zijn eigen onbenulligheid zouden komen bovendrijven?
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Het huis van de staatssecretaris van Economische Zaken, mr.
H.K. Beijen, te Laren is vannacht onder verdachte omstandigheden afgebrand. Brandweerkorpsen uit Laren, Blaricum en
Eemnes waren machteloos. Hij was zojuist teruggekeerd van
een missie naar China. Ik kan er niet omheen: de man die hem
absoluut haat, is Dirk Keijer van Investronic. Het is zeer
vreemd.62
De heer Harm van Riel heeft voor de JOVD in Leiden gesproken. Aart van der Want heeft hem een brief geschreven en de
zogenaamde Amerikaanse toezeggingen inzake Nieuw-Guinea
aangeroerd, die Luns dus uit zijn duim heeft gezogen en waarover hij altijd heeft gelogen. Van Riel schreef student Van der
Want: „U zult leren wanneer u langer leeft dat het soms in het
landsbelang is zekere zaken te laten rusten.” Het is verre van
het landsbelang de schuinsmarcheerderij van politici te laten
rusten. De hele Haagse kliek houdt elkaar de hand boven het
hoofd, ook bij de VVD. Ik kan dus met de beste wil van de wereld nooit op dat zooitje stemmen.
Had geen zin een vernissage van litho’s van Cremer bij te wonen. Later vroeg Jan of ik naar Il Gardino aan de Herengracht
wilde komen waar hij met Babette en zijn vaste coterie ging
eten. Galeriehouder Brinkman en vrouw, de drukker van de litho’s, een kloot met een schat van een meisje, Helga, twee andere schilders en nog een paar meelopers. Jan had voor de KRO
zijn vriend Brusse geïnterviewd. Ik vroeg of hij ook andere
„notabelen” ging interviewen. Nee, niemand. Ik probeerde
hem op ideeën te brengen. Autocoureurs? „Allemaal klootzakken.” Bjorn Borg? „Ach jongen, allemaal niets. De mensen die
wat zijn, ken ik al en de rest is niets.” Michiel van der Plas? Hij
maakte bij die naam een gebaar van willen overgeven en zei
iets over rooms-katholieken. Later heb ik onder vier ogen Babette geadviseerd een dagboek bij te houden, dit Jan natuurlijk
te zeggen, om dan later een boek over hem te kunnen schrijven. „Je moet hem nooit een letter laten lezen, want anders
verliest het iedere waarde.” Zij dacht dat Jan dit zou interpreteren als „spionage, want hij is zeer achterdochtig”.63
Jan moet deze avond honderden guldens hebben uitgegeven,
Jacqueline Brinkman nam dure inktvis. Ik beperkte me tot een
spaghettischoteltje.
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5 november 1978

De vogels lijken veel angstiger dan anders. Vroeger liet ik eerst
Keke uit. Als ik over het beestje nadenk, word ik nog steeds op
onverklaarbare wijze heel naar; verstand versus wat?
De sjah van Iran staat op vallen. Wat denkt prins Bernhard over
zijn vriend?
Casper van den Wall Bake kwam me met bloemen opzoeken
en omhelsde me als altijd met affectie. Carine Erdman, dochter
van een gymnasiumrector uit het Gooi is de nieuwe vlam. Ze
gaan in Utrecht in het flatgebouw wonen waar ook mevrouw
Anneke Verrips64 huist. Hij heeft een drukke baan, gaat om
07.30 uur de deur uit en komt om 19.30 uur weer thuis. „Ik
ben in het boek dat ik lees nog even ver als toen ik Carine leerde kennen,” zei hij.
Op Duitsland danst Kevin Hagen de Josephs Legende, een productie van de Weense Staatsopera, een der mooiste balletten
die ik ooit zag. Absoluut fantastisch. Sensationeel.
6 november 1978

Ik heb een tand laten trekken. Een onvervangbaar gat in mijn
mond. De aftakeling gaat verder.
Was bij het graf van mijn ouders in Bilthoven met twee rozen
en voor het eerst zonder hondje. Ik keek waar hij altijd snuffelde en in gedachten zag ik hem lopen.
Pat Russell schrijft uit Dallas dat Time magazine nu inderdaad
zo ver gaat om op Amerbos in mijn dagboeken te komen
snuffelen en dit op bevel van het District Court in Texas.65
Wim Klinkenberg zegt me dat Wim Aantjes, evenals eerder de
heer Boersma, de NAVO ter discussie wilde stellen. Beiden heren zullen moeten opkrassen. Dit zou de ware reden zijn voor
het nu openbaren van Aantjes SS-verleden. Dit verzwakt ook
andere CDA’ers als Scholten en Van Houwelingen. Bij het wegvallen van de Nieuwe Revu en wellicht De Typhoon heb ik
André Spoor en Rob Soetenhorst geschreven dat ik me als correspondent in Genève zou willen vestigen en of ik van daaruit
voor NRC Handelsblad zou kunnen schrijven. Wim denkt dat
Heldring dit nooit zou toestaan. Ik weet nog niet half hoe ik
als journalist word gesaboteerd.
7 november 1978

Admiraal Stansfield Turner, persoonlijke vriend van Jimmy
Carter zou een frisse (eerlijke) wind door de CIA laten waaien.
64 Weduwe van geheim agent Werner Verrips (Memoires 1961-1963).
65 Zie bijlage 11.
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Ambassadeur Romanov ontving zijn gasten uitgedost in uniform, compleet met onderscheidingen. Hij begon met mijn
overhemdkraag onder mijn jasje te wurmen. Dirk Keijer arriveerde met een medewerker van zijn kantoor in Moskou en
een bodyguard. Ik zei tegen de man, een soort verzetstype: „Zalig dat de villa van Beijen afbrandde met zijn gekloot in Moskou en Peking,” waar ik slechts stom gegrinnik op terugkreeg.
Het zou me niet verwonderen dat als Keijer wraak wilde nemen, hij de man is geweest die dit brandje heeft verordonneerd. Keijer zelf kreeg ik zelfs niet te spreken, wat onderstreept dat hij vermijdt over zijn financiële verplichtingen te
spreken. Wim Hulst van Vernu Reizen bevestigde dat Keijer
had gezegd de openstaande rekening te zullen betalen, wat hij
overigens nog niet heeft gedaan.
Frans Uijen zei dat de PvdA er vóór was om atoomwapens uit
Nederland weg te halen. „Niet Joop den Uyl,” viel Klinkenberg in de rede, die zoiets meestal exact weet. Wim had twee
uur met Daan Dijksman van Haagse Post gesproken maar geen
woord van wat hij had gezegd werd in een omslagverhaal verwerkt. Ik ken dit: informatie pompen en ten eigen bate gebruiken. Aantjes is vandaag afgetreden. Kees Berkhouwer vond de
83
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Het gaat over ramingen en militaire orders gebaseerd op de
wereldwijde, communistische dreiging. Turner wil 40.000
troepen uit Korea terugtrekken. Is dit militair verantwoord?
De oorlogsindustrie beschuldigt hem van vervalsing der ramingen. Het is allemaal zo duidelijk wat er gebeurt.
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affaire Aantjes „een persoonlijke tragedie”. Ambassadeur Romanov bevestigde me later dat de val van Aantjes natuurlijk
opzettelijk was bewerkstelligd vanwege zijn anti-NAVO standpunt. „If you go to him, give him my support,” aldus de ambassadeur. Ruud Lubbers gaat Aantjes opvolgen wat een pluspunt is. Aan sovjetzijde heeft men altijd erg positief tegenover
Lubbers gestaan.
Bezocht mejuffrouw Büringh Boekhoudt in Baarn. Zalig ouderwets bezoekje. Ik heb eindelijk ook gedurfd eens iets persoonlijks te vragen. Ik trok de stoute schoenen aan en zei: „Als
u terugziet op uw leven, heeft u er dan spijt van alleen te zijn
gebleven?” Zij is nu 85 jaar. „Je bedoelt dat ik niet ben getrouwd en geen kinderen heb gekregen?” Daarop volgde een
uitbarsting van gegevens en confidenties, die ik nooit eerder
heb geweten. Ik heb dit ook nooit eerder durven aanroeren.
Haar vader was neuroloog en psychiater maar kreeg TBC op
zijn huwelijksreis. Haar oudste broer stierf. Hierdoor was alle
aandacht op haar gericht. „Ik was erg dol op mijn vader en dat
is nooit goed voor je verdere leven. Later kreeg hij weer TBC
en moest alles opgeven, juist op een moment dat hij hoogleraar
zou worden. Hierdoor zijn mijn ouders tot hun dood toe in
Zwitserland gaan wonen.”
Zij vervolgde: „Ik heb nog wel eens over een huwelijk nagedacht, maar om te beginnen had ik een zeer bijzondere man
moeten hebben. Anders zou het nooit goed zijn gegaan. En
dan heb ik kansen gehad om te trouwen. Ik was eens bijna met
iemand getrouwd uit medelijden.” Het werd intussen donker
buiten. We spraken in het bijna pikkedonker verder. Voor het
eerst zag ik de silhouetten van de bomen in de tuin, een prachtig gezicht. Zij vroeg me juist of ik op al mijn reizen ook wel
eens gelegenheid had op de natuur te letten.
„Eens is een man, met wie ik bijna was getrouwd, me zestig
jaar later komen opzoeken. Ik begreep wel waarom hij dit
deed. Hij was ernstig ziek. Het was een afscheid. Het werd een
heel tragisch bezoek. Ik heb nog een paar dingen kunnen
rechtzetten. Later dacht ik: nu weet ik zeker hoe goed het is
geweest dat we niet trouwden.”
We spraken ook over de oorlogsjaren dat ik vanuit De Horst
naar haar vluchtte in Baarn.
Ze zei: „Ik voelde wel dat jou thuis iets was misdaan.”
Die woorden zal ik nooit vergeten. De heer en mevrouw Van
Dijk zeiden immers altijd precies hetzelfde?
„Toen ik veertig jaar was,” vervolgde juffrouw Boekhoudt, „was
dit wel een probleem. Vooral omdat ik altijd overal alleen heen
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66 Zie bijlage 12.
67 Time, 6 november 1978.
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moest. Ik heb wel eens iets laten schieten, omdat ik geen begeleider had. Als je in een restaurant als vrouw alleen komt, moet je
uren wachten. Ben je met een man dan is er direct een ober.”
Zij sprak over de armoede die zij in Tanger had gezien. Ook
roerde zij het onderwerp Wim Aantjes aan. Zij had het gevoel
dat er iemand was geweest die de man een hak had willen zetten, waarschijnlijk uit de PvdA. Zij wilde er niet aan dat de val
van Aantjes te maken had met zijn uitspraak de NAVO ter discussie te willen stellen en ik denk nu juist dat de werkelijke reden is. Washington, de inlichtingendiensten en de oorlogshitsers kunnen die benadering niet gebruiken. Dat hij nu
plotseling is ontmaskerd als oud SS’er is het bewijs. Ze hebben
van iedereen gegevens verzameld waarmee mensen die niet in
de pas lopen, kunnen worden gechanteerd; dat heeft men hier
eveneens van Washington geleerd. Mejuffrouw Boekhoudt
vond de neutronenbom volkomen belachelijk. Zij sprak over
„de krankzinnige wapenwedloop”.
Het werd steeds donkerder. Ik bestudeerde haar gezicht en het
schaduwspel er omheen en dacht: how precious this old lady! Het
viel me op dat zij wat krommer liep, zoals vroeger haar moeder
deed.
Ik zal over vijf jaar wel dood zijn,” zei ze.
„Ik denk het niet,” antwoordde ik, wetende dat haar moeder
erg oud is geworden. Zij vroeg of ik een boterhammetje bleef
eten, wat ik eigenlijk heel graag had gewild, maar ik excuseerde mezelf. Waarom eigenlijk? Over-bagage uit mijn jeugd. Belastingen uit het verleden. Ook om haar niet tot last te zijn
maar het zou juist zo waardevol zijn geweest om nog meer samen te praten.
Advocaat Harry Torczyner heeft ontdekt dat de Amerikaanse
douane brieven uit Nederland volgens een nieuwe wet opent
wanneer men vermoedt dat er verdovende middelen, pornografie of loterijbriefjes worden verzonden. Ik bracht hem in
contact met Jan van Wieringen van de Volkskrant, die de zaak
uitzocht. Hij wijdde er op 21 oktober 1978 een opvallend grote, vierkoloms reportage aan. Torczyner schreef me een bedankbriefje. De advocaat schijnt ook veel plezier met Toni
Staffieri van Gallery magazine te beleven.66
Time publiceert een gesprek van correspondent Christopher
Ogden met Georggi Arbatov, „one of the most prominent
67
USSR experts on US affairs.” Hij noemt Jimmy Carter geen
zwakke en geen sterke leider, „he is a president in the making”.
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Hij signaleerde opnieuw dat de VS de handel gebruiken als
chantagemiddel. „You have to stop using trade as a lever – or a
carrot. Trade has to be a normal part of relations. In fact, there
is no way to pressure us economically, because the Soviet
Union has a strong economy.” Misschien is dit waar, maar als
het aan Washington ligt draait de sovjeteconomie in de soep.
Met Cuba doen ze dat openlijk met een blokkade. Jegens de
USSR worden subtielere methoden gebruikt.
Johan Polak is 50 jaar geworden. Hij is boekenverzamelaar.
„Ze staan gewoon naast elkaar op de planken. Ik verzamel
voornamelijk eerste drukken, ik hoef niet alles compleet te
hebben van een auteur. Boeken moeten goed behandeld worden. Je moet ze af en toe in de hand nemen en liefdevol toespreken, anders trekken ze krom.”68 Er is een foto bij met
vriendje Rik over vier kolommen.
Karel van ’t Reve, alias Henk Broekhuis, noemt Polak de beste
essayist met „een schitterende stijl”. Hij bewondert Mulisch,
Hermans, Reve (Gerard) en Maarten ’t Hart is belangrijk. Ook
het debuut van Kellendonk is hem opgevallen. En dan in een
adem „vergeet Hofland en Renate Rubinstein niet”. Altijd
wordt onderstreept hoe een „verschrikkelijk mooie stijl” onze
schrijvers hebben. Het zal best waar zijn. Wat koop je er voor?
Ik schrijf tjaptjai Nederlands, want na decennia lang wonen in
de VS, denk ik in het Engels en moet ik Nederlandse woorden
uit dictionaires putten om me exact uit te drukken. Ben het dus
met de voorkeuren van Polak allerminst eens, het minste met
de notie dat Karel van ’t Reve een verkapt genie zou zijn.
Swank69 publiceert een opzienbarend artikel: CASTRATION IN
THE KREMLIN, Russians have no balls! Het verhaal gaat over het
geheime Skoptsi-verbond in Moskou dat zou voorschrijven
dat leiders gecastreerd dienen te worden. Skopticisme werd in
1770 door de toenmalige tsaar ontdenkt. In 1755 zou Kondratji Selivanov uit de provincie Orel naar Moskou zijn gekomen met de boodschap dat „salvation and fulfillment only
came through the supreme sacrifice of the penis”. Selivanov
overleed in 1832 maar in heel Rusland waren reeds Skoptsicellen gevestigd.
Stalin werd in 1923 door dr. W. Hoerner uit Wenen, die hiervoor was overgekomen, gecastreerd omdat hij tot Skoptsi’s geheime sekte behoorde, zoals bij traditie alle Russische leiders.
Lenin werd gecastreerd. Molotov, Bulganin, Kaganovich, Malenkov, Khrushchev en Brezhnev behoorden eveneens tot
68 NRC Handelsblad, Paul Marijnis, 3 november 1978.
69 Swank, November 1978.
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Ben gisteravond na mejuffrouw Boekhoudt even bij mevrouw
Van Dijk, een etage hoger, binnengestapt. Zij worstelt nog
steeds met de dood van haar man en raadpleegt een psychiater.
Zij werd geadviseerd veel te huilen, wat zij ook dus meteen
deed. Ik vond het vreselijk om te beleven. Zo weerloos. Zo
zwak, een oude dame van 78. Zo oud was mam toen ze overleed. Ik probeerde haar op te vrolijken en haar argumenten te
bezorgen de realiteit beter onder ogen te zien. „Als u was overleden, dan had mijnheer Van Dijk nu dit verdriet moeten verwerken,” legde ik uit zoals ik eens bij Viktor Frankl las. Hij
noemde dat logotherapy: „verantwoordelijkheid nemen voor de
essentie van het menselijke bestaan.”
Mevrouw Indira Gandhi heeft een tussenverkiezing voor een
parlementszetel in Chikmagalur meer dan duizend kilometer
van New Delhi gewonnen. Dat is een tegenslag voor premier
Morarji Desai, die alles in het werk stelde haar tegen te houden. Indira is op de weg terug naar de leiding van India. Ik zal
haar proberen te ontmoeten wanneer ik over enkele dagen in
India ben.
Steeds weer komen er geluiden uit het Kremlin die detente met
het Westen voorstaan en waarbij wordt gepleit voor a global
partnership met de Verenigde Staten. Valentin Falin van de CPSU
heeft tegen Don Oberdorfer van de Washington Post gezegd dat
president Brezhnev hierop recentelijk in een gesprek met Cyrus Vance nadrukkelijk heeft gewezen. Iedere keer wordt vanuit Moskou aangedrongen op ontspanning en samenwerking,
maar Washington wil dit niet echt. Ook Georgii Arbatov deed
weer een duit in het zakje door te zeggen dat niet naar idyllische betrekkingen met de VS werd gestreefd, maar naar normale, zakelijke, constructieve business tussen beide landen.70
9 november 1978

Amsterdam-Genève
Frank Heckman gaf zijn vriendin een Drentse patrijshond, nadat zij opnieuw een poging tot zelfmoord had gedaan. We aten
samen een rijsttafel. Hij sprak weer zo met gevoel over wat
70 International Herald Tribune, 8 november 1978.
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Skoptsi. Tsaar Nicholaas I heeft de sekte met hand en tand willen uitroeien, maar in 1870 bereikte de verspreiding van leden
over heel Rusland een nieuw hoogtepunt. Krankzinnig verhaal.
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hem beroerde. Op Ameland heerste een ziekte onder konijnen. Tijdens een fietstocht met zijn vriendin en haar drie jongens, zat een doodziek konijn langs de weg, met een ontstoken
oog en het ander oog dicht. Frank liet de kinderen doorrijden
en sloeg het beest met een fietspomp dood. Waarschijnlijk de
juiste beslissing, maar ik zou met een dergelijke beslissing de
grootste moeite hebben. Hij vertelde laatst dat hij de hond van
zijn moeder in de armen had genomen, toen het dier eveneens
een fatale prik moest krijgen. „De hond was helemaal niet spastisch ofzo, maar ik was diep onder de indruk van het moment
dat zijn hart stopte. Ik heb er weken niet van kunnen slapen,”
aldus Frank.
Bibeb sprak met Johan Polak. Er staat veel in. Hij huilt wel erg
gemakkelijk, zoals bij het te voorschijn halen van een portret
van zijn vader. Zijn moeder en Jacques Presser stierven na elkaar. De dood van de moeder wordt in drie woorden aangestipt, maar over Presser weidt hij vele regels uit en citeert hij
een gedicht. Meer tranen. „Mensen die niet meer in vervoering raken,” heet Bibebs artikel, „zijn boodschappentassen.”
Johan verhaalt openlijk en in detail hoe hij Rik ontmoette.
„Soms denk ik dat ik in een ver verleden een slaaf ben geweest
en Rik grootgrondbezitter.” Rik zelf wandelt later binnen en
zegt dat Johan hem aan een farao doet denken. Wij kennen dat
stel dus en ik vermoed dat Peter het met me eens is dat Bibebs
voorstelling van zaken over die twee in een sprookjesbundel
van A.L. de Rop thuishoort.
Wat me verbaast, is dat hij Bibeb vertelt dat Henk Hofland half
joods zou zijn. „Hij heeft een joodse moeder. Dat heb ik nooit
geweten,” zegt Polak. Ik ook niet. Ik geloof het ook niet. Mij
vertelde hij dat zijn moeder de dochter van een boer was, waar
hij zich voor schaamde. Wat doet het er toe? Henks moeder
was een schat. Ik heb haar brieven aan mij bewaard. Ook herinner ik me hoe Polak zijn vriendje Rik met Peter en mij mee
naar Californië wilde geven, indien we daar zouden gaan wonen.
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Hotel du Rhône
Broer Theo arriveerde hier gisteren zoals we hadden afgesproken. Hij bouwt op de grond die hij in Florida kocht een huis
met drie slaapkamers voor 40.000 dollar. Hij wil zich daar later
terugtrekken.
We bespraken of ik terug naar de VS zou verhuizen. Hij waarschuwde: „Kan jij je Manhattan indenken met die verschrikkelijke Amerikaanse winters?” Hij had gelijk. We berekenden
dat, wanneer ik alles in Holland zou verpatsen, ik 120.000 dollar zou overhouden om terug naar Amerika te gaan. Dineerde
met Theo alleen, ik hoop dat Francisco Paesa me dit niet kwalijk nam. Hij vertelde trouwens dat hij Dewi Sukarno weer had
ontmoet en haar had gevraagd hem te helpen zich in Frankrijk
te vestigen. Zij had aan zijn verzoek voldaan en direct de telefoon genomen. Het vervelende van gesprekken met Theo is
dat hij van alles een grapje maakt en je nooit weet wat hij
meent. Ik vertelde hem in detail over de dood van Keke. Hij
zei geen woord maar ik voelde dat het hem beroerde. Maar
hoe gesloten is mijn broer voor iedere emotie? Over Holland is
hij helemaal ijskoud. Hij verruilde het land in 1948 voor ZuidAfrika en heeft geen behoefte er ooit terug te keren. Zelf wil
hij dus naar Napels in Florida en doet alsof zijn pensionering
niet meer veraf is. Na het eten zaten we nog tot middernacht in
de kamer te praten. Broer Hendrik beantwoordt uit Kaapstad
geen brieven. Hij weet niets over hem te vertellen.
Ik lunchte gisteren met de partner van Dirk Keijer, de heer
Baehr. Ik vertolkte mijn gevoelens dat Keijer niet betrouwbaar
was in afspraken. Hij bevestigde zelf ook de nodige uitbarstingen met zijn partner te hebben gehad. Intussen probeerde hij
onze samenwerking vaag te houden, maar ik liet Baehr alles
wat we bespraken schriftelijk vastleggen, maakte fotokopieën
en weet nu dat ik hem er aan kan houden. Baehr was zeer verlangend om mijn vriend, oud-ambassadeur Abdelkadir Chanderli te ontmoeten, vanwege diens topcontacten in Algerije als
general manager van de gasindustrie. We namen een taxi en bezochten hem in zijn flat in Genève.
89
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Chanderli vroeg staccato wat we wilden met de bouw van
graansilo’s in Arabische landen, zoals we met Dewi Sukarno,
en haar current flame De Sabran, afspraken. Baehr is eigenlijk een
typisch Duitse ouwehoer. Ook broer Theo zei weinig onder
de indruk van Baehr te zijn, maar daarentegen Francisco Paesa
iemand te vinden die dingen deed.
Chanderli verloor zijn geduld niet maar vroeg aan Baehr, „Hoe
denkt u graan in Soedan te vervoeren, er zijn geen bruikbare
wegen?”
„Ja dat weet ik,” aldus Baehr, „we zullen er vrachtwagens voor
gebruiken.”
„Wat voor soort trucks wilt u gebruiken? U hebt zes wielen
nodig,” vroeg Chanderli.
„We hebben hier een regeling voor getroffen met Mercedes
Benz,” was het weinig overtuigende antwoord.
Later vroeg ik hem op de man af: „Heeft u niet zitten improviseren?” Hij antwoordde dat hij de Mercedes Benz-uitvlucht ter
plekke had bedacht. Gezellige partner.
Baehr kwam met nog een project op de proppen in vier Afrikaanse staten, waaronder het land van keizer Bokassa. „That
are not serious countries,” zei ambassadeur Chanderli onmiddellijk. Hij vroeg ook waarom Mauritius op het lijstje van
Baehr stond, omdat dit eiland „een geval apart” was. Baehr
wurmde zich er snel uit en had kennelijk niet gerekend op een
gesprekspartner van het kaliber Chanderli. Chanderli, die nauw
betrokken is bij het financieren van Afrikaanse projecten, vertelde dat Ivoorkust om een lening van 250 miljoen dollar had
gevraagd voor de bouw van een nieuw ministerie van Defensie, een project dat Chanderli had getorpedeerd als niet ter zake
doende. Baehr zei hierop dat hij in Togo een afspraak met de
president van het land had. Ik denk eigenlijk dat Baehr constant
zit te liegen. Mijn broer vroeg nog waarom niemand over Nigeria sprak. Baehr zei dat dit nu het territoir voor Keijer exclusief was, waar Keijer op zijn beurt aan is gekomen, omdat ambassadeur Romanov in Den Haag vroeger ambassadeur in
Nigeria was. Maar Keijer liegt waarschijnlijk even onbegrensd
als Baehr, dus broer Theo zei dat hij onmiddellijk via zijn kanalen in Zürich om informatie zou vragen over Baehr en diens
kantoor in Zug.
Baehr en ik spraken twee uur in de flat van Chanderli, toen
twee zonen van school thuiskwamen, ik schat van 10 en 15
jaar. Madame Chanderli bleef afgezonderd. Hij vroeg de groeten aan Aurelio Peccei over te brengen, die vroeg later: „Wie is
Abdelkadir Chanderli?” Chanderli is al sedert 1958 in New
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York een vriend. Ik vroeg hem of hij memoires zou schrijven.
„Zeker niet.” Daar heb je het weer. Chanderli is te prominent
geweest om ooit de waarheid te kunnen vermelden.
Toen ik met Baehr in Hotel de la Paix terugkeerde stond prinses Beatrix in de hal. Ook dat nog. Zij wachtte kennelijk op
haar vader. Ik bestudeerde haar van waar ik zat via een spiegel
en het viel me voor de zoveelste maal op wat een nare uitdrukking ze heeft en wat een onaantrekkelijke trut ze eigenlijk is.
Als ik niet een belangrijk gedeelte van haar persoonlijkheid
door mejuffrouw Büringh Boekhoudt had leren kennen, zou
ik haar ongetwijfeld helemaal uit mijn „computer” halen. Zij
droeg een groene soepjurk en haar coiffure zat weer verkeerd,
jasses. Bernhard arriveerde en zag me toen hij door de draaideur kwam. Hij liep op zijn dochter af en zei kennelijk dat hij
me had gezien, want hij maakte met zijn hand en duim een
achterwaartse beweging naar de plaats waar ik zat.
Even later kwam dr. Aurelio Peccei uit de lift. Hij overzag het
„slagveld”. In een hoek van de lobby dus ZKH en prinses Beatrix met enkele heren van het gevolg, en aan de andere zijde
Theo, Francisco Paesa en ik. Ik stevende op Aurelio af, die me
iets toevoegde in de zin van „onderscheid moet er zijn”, dus
dat hij eerst met zijn oude vriend alleen ging zitten. Hij zou later met ZKH, diens dochter en de heer Loudon van de Shell71
dineren.
Ik zat met Aurelio om adviezen te vragen hoe ik in Tokio het
beste te werk zou kunnen gaan. Natuurlijk zou ik contact opnemen met het Japanse lid van de Club van Rome, Saburo
Okita. Maar hij maakte me ook attent op Keidanren, de belangrijkste Japanse club, welke zich met China bezig hield en
noemde de baas van de organisatie Mr. Doko.
Vervolgens introduceerde ik Baehr. Ik had hem op het hart gedrukt beknopt te zijn. Dat lukte deze keer enigermate. Afgesproken werd dat er in januari een ontmoeting in Rome zou
zijn. Aurelio heeft de Adela Bank opgericht in samenwerking
met enkele Amerikaanse senatoren. Zeker 150 internationale
banken nemen er aan deel. Adela is gericht op hulpverlening in
Latijns-Amerika. Chanderli had ons al gezegd dat het een zeer
pretentieus project was. Aurelio ging naar boven om zich gereed te maken voor de maaltijd met Beatrix en Bernhard.
Broer Theo vertelde ons dat hij betrokken was bij de financiering van de bouw van een villa voor Kadaffi in Libië via Zwitserse en Italiaanse bedrijven. Opnieuw kwam Nigeria ter spra-
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ke. Terwijl Theo, Paesa, Baehr en ik in de ene helft van de hotellobby verder spraken, vulde de andere helft zich met een gezelschap dat een diner van het World Wildlife Fund zou bijwonen. Ik zag Sir Peter Scott en de Egyptenaar Mohammed
Kassas, beide heren die ik al jaren kende en heb geïnterviewd.
Later kwam Aurelio weer uit de lift, liep regelrecht op ons af
en zei tegen mij: „I come first to you, so now they will have a
reason to be mad at me.” Hij zei dat hij eigenlijk te lui was geweest om zich om te kleden. Hij droeg toch al een donker kostuum. Eerder zei hij dat hij allang met pensioen had moeten
gaan, maar dan ging je sneller achteruit dan wanneer je gewoon
bleef doorwerken.
Drie veiligheidsbeambten, onder wie een met een snor en een
ander, een soort mariniers-type, hielden me voortdurend in de
gaten. Een kerel, een lange slungel, ging vlakbij waar wij zaten
in een stoel hangen. Ik stond op en vroeg of hij Nederlander
was. Daarop vroeg ik hem het gezelschap over te brengen dat
ik hier toevallig was en niet op oorlogspad en dat ik me absoluut niet met het gezelschap zou bemoeien en er niets over zou
zeggen of rapporteren. Terug in ons hotel had ik de telefoon al
in mijn hand om Rob Soetenhorst te bellen dat Bernhard en
Beatrix in Genève waren, maar ik dacht: niet doen, want ik
heb gezegd het niet te zullen doen.
Genève-Rome-New Delhi
Heb er lange tijd naar uitgekeken naar India terug te gaan. Ook
om mevrouw Gandhi weer te ontmoeten, vooral nu zij twintig
maanden na een vernederende nederlaag weer een comeback
schijnt te maken.
NRC Handelsblad meldt: CONFLICT ROND LUNS IN NAVO
72
SMEULT VOORT. De man heeft deze keer keet gemaakt met de
West-Duitse minister van Defensie, Apel. Bonn schijnt de modernisering van het West-Europese atoomarsenaal niet alleen
aan militairen te willen overlaten, temeer daar generaal Alexander Haig, als voormalig naaste medewerker van Nixon, een
„politieke opperbevelhebber” is, die bovendien schijnt te dingen naar het Witte Huis. Tijdens een bijeenkomst van de Nucleaire Planning Groep is er een scherpe woordenwisseling tussen Luns en Apel ontbrand. Luns, die de vergadering voorzat,
zei zich niet door Apel de mond te laten snoeren. Kortom, het
werd een ordinaire bonje, zoals de hele carrière van deze fundamenteel onbeschaafde CDA’er met rotzooi is omgeven. Sytse
72

NRC

Handelsblad, 9 november 1978.
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02.40 uur
Aankomst New Delhi. We all compose our own life’s symphony.

93

Genève

van der Zee vervolgt dat dit geforceerde conflict te maken kan
hebben met een Duitse wens Luns te laten oplazeren in Brussel.
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11 november 1978

Imperial Hotel
Er was vannacht in Janpath Hotel geen kamer. Ik kwam terecht
in Hotel Alka, voor 160 roepees, waar ik ben gaan liggen, maar
wat vies en roezemoezig was. Ben geradbraakt.
Zat om 08.00 uur weer buiten en keek naar de mensen. Vroeger fascineerden Indiase gezichten me. Nu lijkt het of ik alleen
maar lusteloze, uitdrukkingsloze mensen zie, zonder enige
hoop op een betere toekomst. Opeens stond er een kwispelstaartende, zelfs blaffende, zwarte hond voor mijn neus. Hoe
werkt zoiets in een hondenbrein dat hij uitgerekend bij mij
komt staan?
The Times of India zegt in een hoofdartikel dat mevrouw Gandhi in een toespraak heeft gezegd, geen pogingen te zullen doen
de Janata-regering tot aftreden te dwingen, aangezien zij schijnt
te verwachten dat premier Morarji Desai voldoende faalt om
zichzelf in de soep te draaien. De krant raadt de Janati-partij aan
op te houden met mevrouw Gandhi „een fascistisch beest” te
noemen en in plaats daarvan de dialoog met haar te openen.
Nam een taxi naar de villa van mevrouw Gandhi. Er werden
bij het hek guirlandes van bloemen verkocht om haar aan te
bieden. Er waren al veel mensen die haar wilden spreken,
waaronder de armste van de armen. Ik zag bijvoorbeeld een
blinde man, die werd begeleid door een jongen, die later zelfs
te verlegen was om mevrouw Gandhi aan te kijken. Ik vond
haar wel een beetje abrupt en kortaf bij veel mensen. Zij overhandigde zowat machinaal alle bloemen en geschenken aan bedienden. Ik had aangekondigd dat ik haar de Amerikaanse uitgave van Grenzen aan de groei deel II (Putnam & Sons, New
York 1975) wilde overhandigen, waar ik voorin had geschreven: „Congratulations with your victory.” Ik hield me een
beetje op de achtergrond en op een gegeven moment stevende
ze op me af en overhandigde ik het boek. Zij zei morgen voor
een weekje naar Londen te reizen, maar wanneer ik in december hier zou zijn, zou ze me gaarne te woord staan.
Wat me opviel was dat mevrouw Gandhi bij deze publieke
ontvangst bij haar huis absoluut geen enkele bescherming had,
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Ik teken hier in 1993 - midden in mijn rechtszaak tegen de staat bij aan, dat indien Luns me in 1962 niet voor het leven persona
non grata had verklaard, ik over voldoende prestige en goede
naam en faam had beschikt om Arbatov zelf ten tonele te voeren
in voornoemde publicaties. Ik moest de eer aan Jonathan Power
overlaten, ook al had ik zelf als eerste met Arbatov contact gemaakt en niet hij (dankzij Aurelio Peccei en de Club van Rome
dus). Zelf kreeg ik nergens meer een poot aan de grond bij serieuze publicaties. De Haagse rechter deed op 10 november 1993 een
eerste uitspraak in mijn claim op de staat, waarin werd gevraagd
dat ook bewijzen van sabotage door de staat van na 1964 zouden
kunnen worden overlegd. Hiermee zou schade van het onrechtmatige gedrag van Luns en de overheid zijn bewezen. Ik leerde
Arbatov in 1971 kennen en diens publicitaire doorbraak in het
Westen kwam in 1978 via Power. Dit is een voorbeeld van wat ik
ben misgelopen als journalist dankzij Luns en consorten.
Eigenlijk geniet ik er niet van hier in New Delhi te zijn. Vertrek vanmiddag nog naar Bombay. Ik zag een jongeman letterlijk op zijn knieën op straat met gevouwen handen bidden tot
een strenge politieman, na een klein ongelukje met zijn scooter. Hij werd weggeleid naar een getraliede wagen.
73 International Herald Tribune, 11-12 november 1978.
74 NRC Handelsblad, 11 november 1978 (1 pagina).
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geen politie, niets. De eerste de beste gek kan naar binnenwandelen en haar doodschieten en dan eindigt daarmee de dreiging
voor Janata en Desai.
Het valt me altijd weer op dat het Nabije Oosten hier WestAzië wordt genoemd. Er schijnt gedonder te zijn over de follow-up van Camp David. Anwar Sadat ging naar Qantara om
Kurban Bairam, het feest van de geslachte schapen te vieren.
Dat is een der heiligste dagen van de Islam. Hij zinspeelde op
het vastlopen van de sfeer van ontspanning tussen Israël en
Egypte. Het blijft nog jarenlang gelazer. De standpunten – de
minds in West-Azië – liggen te ver uit elkaar.
Het door mij voorgestelde en gearrangeerde interview van Jonathan Power met Georgii Arbatov is over een pagina in de International Herald Tribune 73 verschenen.74 Ook The Observer
komt er dit weekeinde groot opgemaakt mee. De reputatie
van Arbatov is in het Westen gemaakt. Zeven jaar geleden
filmde ik hem exclusief voor de NOS en die film bleef onaangeroerd op de plank liggen, want niemand wist wie Arbatov was.
Maar nu is die naam toch doorgedrongen.

■

MEM25revisie

1978 – 1979

■

MEM25revisie

08-04-2009

14:09

Pagina 96

In de tuin van het Imperial zei een geluksvoorspeller: „How do
I know your mothers name? How do I know you will come
back here in 1979?”
At een zalig bereid kippetje. Peter zou er van genoten hebben.
Schreef hem een brief.
New Delhi-Bombay
Ogen vertellen het diepste verhaal van mensen.
Bombay, Taj Mahal hotel
Dit blijft voor mij een der zaligste hotels ter wereld. Welk een
luxe in een land van paria’s en miljoenen armsten van de armen. Wie zijn de Indiërs eigenlijk, die hier komen eten of logeren en dit kunnen betalen? Naast de nog altijd kilometers
lange krottenwijken van de luchthaven naar de stad zijn er nu
toch ook vele moderne flats verrezen. Maar in een land als India valt niet op te tornen tegen het lukrake, massale geneuk van
de kuddes. Dit land wemelt, krioelt van zielen.
Liep nog even naar buiten. Een jongen in kale jeans stond in
een telefooncel te praten. Hij kwam op me af en zei zonder
omhaal dat hij geneukt wilde worden. Dat dus niet. Ik ben wel
aan een jongen in bed toe, misschien in Singapore.
12 november 1978

Ik voel me een ander mens na een heerlijke nacht. Ik bubbel
van energie.
In Bombay heeft de Janata-partij een klinkende verkiezingszege behaald ten koste van mevrouw Gandhi.75 Er zal nog het
nodige moeten gebeuren voor madame weer premier zal zijn.
The Economist wijst op een kritieke ontwikkeling in Iran, waar
een militaire dictatuur de lakens uitdeelt nadat de nodige onrust was uitgebroken, waarbij Mohammed Reza Pahlavi eigenlijk op de wip is komen te zitten. Ayatollah Khomeini (78), die
al vijftien jaar in ballingschap in Parijs zit, vormt een bedreiging
voor het keizerlijke regime in Teheran.
Bij mijn geboorte gaven mijn ouders me feitelijk een opdracht
mee (een bevel ?) om te leven, en de taak van leven naar behoren te volbrengen. Een onderdeel van die levenstaak was het
krijgen van kinderen, het voortzetten van de „dynastie”. Of was
dit ook „een bevel”? De taak om te leven zal ik volbrengen.
Maar ik heb altijd geweten, in mijn diepste wezen, dat de opdracht me te vermenigvuldigen niet voor mij was weggelegd.
75 The Indian Express, 11 november 1978 (editorial).
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L’Express meldt dat de laatste twintig jaar het percentage Fransen dat boeken leest met vijftien is gestegen. En dit terwijl televisie toch een gigantische opkomst maakte. In 1978 leest 22
procent van de Fransen vijf of meer boeken per jaar. In 1958
las 58 procent van de Fransen geen boeken, in 1978 is dit getal
gedaald tot 43 procent.
„We do not need to reveal ourselves to others, but only to those we love,” schreef Camus. Dat is wat mijn broer Theo huldigt, maar hij kan zelfs dat niet waarmaken.
„Solitude is a luxury of the rich.”
Singapore, Oberoi-Imperial hotel
Zelfs The Economist is gereserveerd over de toekenning van de
Nobelprijs aan Sadat en Begin, twee geboren miskleuners.
Belde de Elisabeth Health Service en er komt een masseur naar
het hotel, Anthony Tee.
Nam een douche. Nadat op de deur werd geklopt, deed ik
open met een handdoek om mijn middel. Ik zag meteen dat
Tony een Chinees was met een zalig lijf. In een tas zaten zijn
spullen, als olie en doekjes. Hij zei: „Ga maar in bed.” Hij nam
76 The New Yorker, 6 november 1978.
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William Pfaff, de Amerikaanse journalist die ik al vele jaren in
hoge mate serieus neem, schreef een boeiend verhaal in The
New Yorker 76 over THE SOVIET MYTH. „Our problem with the
Soviet-Union is largely a problem in our heads.” Hij vervolgde: „In our arguments about the Soviet-Union – about the
Soviet Government intentions – we are in fact talking to ourselves about our own beliefs and courage, and about what we
are and where we want to go as a nation … Our taste is for a
generalized view not only of ourselves, but also of what the
Soviet-Union represents politically and historically – a dynamic
global force, an ideological tide in strategic advance.” Prima
verhaal.
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eerst zelf een douche. Daarna plonsten we in een ragpartij die
45 minuten duurde. Hij wilde me pijpen, maar ik bedacht me,
hoe dikwijls doet hij dit op een dag en heb hem uiteindelijk op
zijn rug gedraaide en mezelf boven op hem afgetrokken. Ik
vroeg of hij zich wel eens liet controleren door een arts.
„Nooit over gedacht.” Hij was maar „part time” masseur.
Het is volle maan.
13 november 1978

Het omslagverhaal van US News & World Report: NEW ALARM
RUSSIAN THREAT, met sovjettanks in kleur. Er worden
dus zes doelen voor sovjetimperialisme aangegeven. Zelfs een
intelligente man als senator Sam Nunn uit Georgia komt met
een verhaal dat terwijl de VS leegbloedden in Vietnam, de USSR
vrijelijk van de gelegenheid gebruikmaakte om tot grootmachtstatus op te klimmen. En dan een ultieme dreiging, aldus
Nunn: „Not since Hitlers Germany of the 30’s has any nation
undertaken such an ambitious military program in peace time.”
Wanneer je de hoofden van Amerikanen echt op hol wil brengen, dan is het door met de Hitler-dreiging te schermen. Dan
kan je Amerikanen ook krijgen tot exorbitante uitgaven voor
de bewapening. Op hun beurt profiteren de oorlogsindustrieën
van gigantische overheidsorders en dan zegt iedereen: „Het
gaat prima met de Amerikaanse economie.”
Er worden verder alarmerende tabellen aan de reportages toeOVER
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gevoegd. Dat vervolmaakt de
paniek van de sovjetdreiging.
Een exclusief gesprek met
generaal David Jones, voorzitter van de gezamenlijke
chefs van staven, onderstreept nog meer de urgentie
van de noodzaak de defensieuitgaven verder te verhogen.
De oudste Chinese vicepremier bezoekt op dit moment
Singapore als gast van Lee
Kuan Yew. De heer en mevrouw Deng Xiaoping zijn
eveneens gisteren gearriveerd. Deng verzekerde zijn
gastheer dat China tegen iedere vorm van hegemonie
was en dat alle landen, klein
of groot, gelijk dienden te
worden behandeld. China en
Singapore hebben nog steeds
geen diplomatieke betrekkingen met elkaar, maar
Deng wees op de vriendschap tussen zijn land en de
belangrijkste haven in Zuidoost-Azië.
Kocht Indonesische kranten.
Suharto heeft deelgenomen
aan de plechtigheid voor Idul
Adha in de door Bung Karno
gebouwde Istiqlal moskee. Er
werden twee buffels aan een paal gebonden om ter ere van het
feest te worden afgeslacht. Adam Malik zei bij wijze van grap
tegen de pers: „Als het nodig is zullen we de dieren zelf slachten,” waarmee hij blijkbaar op Suharto en zichzelf doelde. Beide heren hebben in dit soort zaken inderdaad hun sporen verdiend, maar dan vooral bij het vermoorden van Sukarnogezinde boeren en buitenlui.
Professor B.J. Habibie, de Indonesische minister voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft in Jakarta gezegd dat de Amerikanen willen investeren in het zogenaamde Batam Island Industrial Zone, op het eiland Batam nabij Singapore waar Indonesië
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op indrukwekkende schaal een industrieel complex wil neerzetten. Ik heb er vorige reizen naar Singapore al over geschreven.
Singapore - Tokyo (nachtvlucht)
In Cosmopolitan wordt gesproken over de betekenis van het
doen van confidenties. Wat verwachten we van mensen, die
we confidenties doen, en wat verwachten zij van ons? De psychologe dr. Joyce Brothers meent dat „allowing people to learn
about you is really the basis of forming relationships. And relationships are really what life is about.” Karen Levine eindigt dit
artikel met mededeling dat op de journalisten Bob Woodward
en Carl Bernstein dermate werd vertrouwd dat zij bepaalde geheimen niet naar buiten zouden brengen, dat men hen de Watergate-affaire toespeelde. De vraag is: wisten – of weten –
Woodward en Bernstein werkelijk wie „deep throat” is, de
man die hen in ondergrondse garages ontmoette en de geheimen doorgaf? Bovendien doen zich ook in de journalistiek gevallen voor dat je verplicht bent een confidentie te breken.
Cambodja heeft er in een brief aan de Verenigde Naties andermaal op gewezen dat Nixon en Kissinger, door dit land bij de
oorlog in Vietnam te betrekken, verantwoordelijk zijn voor
een miljoen doden en vernietiging van 80 procent van dit koninkrijk. Er is geen verschil tussen de een miljoen doden van
Suharto in Indonesië of de slachtingen in Cambodja door Nixon-Kissinger. Intussen worden deze drie heren alom in de wereld met ontzag en respect bejegend.
Ik neem mappen met knipsels over Japan door. Ik realiseer me
dat ik barst van het werk als ik in een paar dagen alles wil doen
wat ik me heb voorgenomen.
05.00 uur
We naderen vanaf de zeekant en Japan doemt voor ons op.
Schrijf Peter.
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14 november 1978

Okura Hotel
De chauffeur van het busje naar de stad waarschuwt dat de trip
twee uur kan duren en dat men beter eerst naar een toilet kan
gaan. De bagagejongen, in beige overall, met zijn pet op zijn
neus gaf een lieve glimlach weg. Zelfs een paar maal achter elkaar, wat echter niets betekent in Azië.
Egbert Kunst77 kwam om 12.30 uur naar het hotel. Grijs kostuum, ver uitstekend pochet. Hij adviseerde me om te beginnen mijn kop te laten knippen. Hij is nu twaalf jaar in Japan.
Deze tijd telt dubbel voor pensioen. Hij zit dus gebakken. Hij
vindt de toespraken van Aurelio Peccei inhoudloos, zoals professor Frits Böttcher dit ook altijd verkondigt. Ik ben het er niet
mee eens. Egbert echoot Frits een beetje, die hij bij André
Spoor schijnt te hebben ontmoet. Hij lijkt gelukkig te zijn met
het regime Dries van Agt, „die aan de onzin van Joop den Uyl
paal en perk stelde”. „Hoe is je reputatie nu in Nederland?”
vroeg hij ook nog tot overmaat van ramp. Ik had de neiging
het gesprek te beëindigen. Hij wist niet dat er een Trilaterale
Commissie bestond. Hij leek diep geschokt, toen ik Jimmy
Carter a complete idiot noemde.
Ik probeer alle interviews in de kortst mogelijke tijd te effectueren, ook omdat mijn yens als sneeuw voor de zon verdwijnen.
Okura is erg duur, maar het is nodig.
Het is duidelijk dat Japan steeds meer uitwaaiert naar ZuidoostAzië, de Filippijnen, Indonesië, Singapore, Maleisië en Thailand. Het gebied betekent 300 miljoen consumenten, goedkope arbeidskrachten en een gigantische bron van grondstoffen
voor de Japanse industrie. Saburo Okita is eveneens voorzitter
van het Japan Economic Research Center dat in 1964 werd
opgezet. Ik lees Okitas Azad Memorial lezing in New Delhi in
1977, waarin hij benadrukte dat economische groei in het geval van Japan niet noodzakelijkerwijs behoefde te betekenen
„veramerikaniseren of verwesteren”. In 1968 werd het feodale
systeem van Japan opengebroken en zette de modernisering
77 Egbert kende ik sinds de dagen van het Baarns Lyceum.
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naar een nieuw Japan door. Het specifieke Japanse opvoedingsen onderwijssysteem lijkt intact gebleven. Ook in ander materiaal betreffende Okita vind je nooit een regel over de Japanse
psyche, of de adat van het land. Japan heeft dus ook nauwelijks
psychologen of psychotherapeuten, zoals ik bij vorige reizen
ontdekte en om welke reden ik ook mijn vriendschap met professor Masaya Sato heb gecultiveerd. Japanners zitten echt, ook
ondanks dit late uur in het epoque van wetenschappelijke en
technische explosies van kennis en vaardigheid, nog steeds psychisch potdicht. Onbegrijpelijk.
15 november 1978

Ik sliep non-stop tot 11.15 uur. Ik lunchte met ambassadeur
Blomstedt van Finland.78 Hij is ook in Zuid-Korea en Sri Lanka
geaccrediteerd. Rod de la Rosa, een andere vriend uit Den
Haag is nu ambassadeur van de Filippijnen in Colombo. Blomstedt was nieuwsgierig naar wat er met Wim Aantjes was gebeurd. Hij bleek enthousiast over Van Agt, die hij als minister
van Justitie naar Finland had begeleid. „An honest man.” Hij
had ook ambassadeur Diallo Telli gekend, toen hij zelf ambassadeur in Addis Abeba was.79 Hij meende gelezen te hebben dat
Telli in een gevangenis in Guinea om het leven was gekomen.
Bezocht Keidanren, de Federation of Economic Organisations
van Japan. De heer Masaya Miyoshi ontving me, ging zitten en
stak zonder omhaal van wal.
Snel, plezierig en to the point.
De baas heet Toshiwo Doko,
zoals Aurelio Peccei me had
gezegd. Meer dan honderd
organisaties en bijna 800 bedrijven zijn bij Keidanren
aangesloten. De club richt
zich op het veilig stellen van
de Japanse economie, omdat
de oliecrisis van 1973 heeft
aangetoond, hoe gevoelig het
land is voor dergelijke energieschommelingen op de wereldmarkt. Alhoewel Keidanren een particulier initiatief is
houdt de Japanse regering
Toshiwo Doko
78 Voormalig ambassadeur in Den Haag.
79 Diallo Telli was secretaris-generaal van de Organisatie van Afrikaanse landen in
Ethiopië.
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kennelijk rekening met de adviezen die worden uitgebracht, of
wensen die ter kennis van de staat worden gebracht.
De heer Masaya Miyoshi liet me in een auto met chauffeur
naar een afspraak met het vooraanstaande lid van de regerende
Liberal Democratic Party, Yokei Kono, brengen. Zoiets wordt
ter plekke snel en efficiënt geregeld. Ondanks dat Kono voortreffelijk Engels sprak, werd er een tolk gezocht. Uiteindelijk
arriveerde een kleine man, een assistent van de president van
het Foreign Press Center. De hemel mag weten waarom Kono
in het Japans bleef doorspreken, terwijl de vertaler een levende
ramp was. Ik besloot het experiment liever te stoppen en
schreef vier vragen uit. Morgen kan ik de Engelse antwoorden
krijgen.
Ik belde Peter in Madrid, die in het Sanvy Hotel in bed bleek
te liggen. Hij had een keelaandoening. Hij klonk verschrikkelijk. Ik smeekte hem bijna een dokter te laten komen en ben
erg bang dat hij in een depressie zit. De show trok volle zalen.
Hij had mijn brieven ontvangen. „Pas goed op jezelf,” waren
zijn laatste woorden. Misschien was hij toch alleen maar ziek.
Om 19.00 uur arriveerde professor Masaya Sato. Hij bracht zijn
laatste boek mee in het Japans, Invitation to Behavioral Theory en
wees de pagina aan waarop hij blijkbaar ook iets over mij heeft
geschreven. Hij trok een computer, een lange platte koker die
10.000 yen kostte en Casio MQ-2 genoemd werd, en vroeg wat
mijn geboortedag was. Hij drukte op knopjes en zei vervolgens: „This means you have lived today 19.516 days.”
Door zijn slechte Engels werd het toch weer een vrij moeizaam
gesprek. Hij herhaalde als een paar jaar geleden dat mijn dagboek belangrijk was: „There is so little occasion in our time to
express oneself objectively, so a diary is very good therapy to
know who you are, where you are, what your place in the
world is.”
Later ben ik uitgegaan. Belandde in de Stag club om 22.55 uur,
maar die ging dicht om 23.00 uur. Japan is een zeer petit bourgeois land. Liep tegen een jongen aan, maar toen ik zijn tanden
zag wist ik: hem niet. Volgde een andere jongen in witte jeans,
die een club in ging. Ik keek naar binnen. Enge nichtentroep.
Eindelijk schreef iemand een adres voor me op van een Finse
sauna. Prijs: 2.000 yen. Een klinische aanpak. Behoorlijke, gele
badhanddoeken, waar Thermos in Amsterdam wat van kan leren. Daar wordt altijd met het goedkoopste van het goedkoopste textiel gewerkt. Er waren ligbedden, maar overal brandde
volop licht. Er liep zelfs een oppasser rond. Er was massage
door dames voorradig voor 3.000 yen. Ben maar vertrokken.
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Heb nog in Tokio’s Zeedijkkwartier rondgewandeld. Een volgende afknapper. Ik nam een taxi terug naar het hotel.
16 november 1978

Margaret Mead is overleden. Zij is 76 jaar geworden. President
Jimmy Carter gaf een verklaring van rouw uit. Kanker heeft
haar geveld. Ik zie haar nog in Bilthoven met mam en tante
Jetty zitten keuvelen. Ik was erg op haar gesteld, ook al vond ze
het idioot dat ik me met de moord in Dallas bemoeide. Zij
schreef 23 boeken. Ik droomde vannacht van mam, hoe ik haar
in een ziekenhuis bezocht. Gisteravond kwam ik trouwens een
dame tegen met een Maltezer leeuwtje dat blafte als Keke; hetzelfde stemmetje. Ik stopte en sprak het dier aan, dat naar me
keek, zoals Peter dat noemt „met zijn hele gezicht”. Margaret
wilde nog zoveel doen. Weer een kaars gebrand. Associated
Press zegt dat zij 77 jaar is geworden.
Het is het mooiste zonnige herfstweer van de wereld. Schreef
Peter een brief van drie pagina’s. Wat zou ik mam ook graag
over dit heerlijke weer hebben geschreven, zoals ik haar vroeger altijd op reis brieven zond.
Bezoek aan Saburo Okita. We spraken maar twintig minuten,
maar ruim voldoende voor een publicatie van een aantal waardevolle uitspraken. Hij was eveneens zo vriendelijk naar de
heer Yaeji Watanabe te telefoneren van de Japan-China Trade
Association. De naam Okita doet wonderen in dit land. Eerst
was Watanabe te druk me te ontvangen maar na Okita’s telefoontje ontmoet ik hem nog vanmiddag.
Al vijftien jaar geleden is men begonnen met het normaliseren
van de betrekkingen tussen Japan en China. Duizend jaar geleden zond Japan studenten naar het vaste land van China. Nu
bevinden zich honderd studenten uit „rood” China in Japan,
maar er zullen er vele duizenden volgen. Ik zei de heer Watanabe dat het me een ongelijk gevecht leek, 120 miljoen Japanners tegen 900 miljoen Chinezen.
„Many of our leaders share the same fear. But once China has
one billion people, the problems that society will have to manage will be colossal. My weight is now about 58 kilos. I can
manage my life. But if my weight would rise to 580 kilos, management would be a different matter. Therefore, I see no reason for alarm. One hundred years ago we turned our attention
away from China toward Europe and America. We underestimated the Chinese. Gradually we even developed a mentality
wanting to conquer China.”
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Watanabe kende Chou En-lai uitstekend. „I met him dozens
of times,” zei hij.
„But Chou always said Japan was a military puppet of Washington,” wierp ik tegen.
Chou zou inderdaad eerst tegen die militaire alliantie met
Washington zijn geweest maar later accepteerde hij dat Amerika Japans belangrijkste bondgenoot zou blijven. „Chou aimed
at a Chinese-American pact with Japan as subcontractor.”
Watanabe herinnerde er aan dat historicus Arnold Toynbee had
gezegd dat het vijftig tot honderd jaar zou duren voor het sovjetcommunisme zou zijn uitgewoekerd, waarna nieuwe leiders
in Moskou betrekkingen met Peking zouden normaliseren. Hij
vreesde niet dat het Chinese communisme naar Japan zou
overslaan. „Our social infrastructure does not offer a breeding
ground for communism.” Ik herinnerde hem eraan hoe Hitler
het product was geworden van de rampzalige Weimar Republiek en hoe Duitsland onder zijn leiding uit zijn voegen barstte.
„Those are the dangers of life we have to accept,” aldus Watanabe, „Mankind has to live with those risks.” Hij zag China als
een gigantische toekomstige markt voor Japan.80
Ook voerde ik een gesprek met de voorzitter van de Trilaterale Commissie in Japan, Takeshi Watanabe, voormalig president
van de Asian Development Bank. Een al even leerzaam gesprek. Wat me altijd weer duidelijk wordt in Japan is hoe diepgaand omgangsvormen en „decision making” verschillen met
onze mores en gewoonten. Deze mijnheer Watanabe wees
erop hoe weinig handelspartners van zijn land de moeite namen de Japanse taal te leren. Omgekeerd is het tegenovergestelde het geval. Dan is er natuurlijk ook het aloude vraagstuk
van een ja of nee verwachten, zoals we dit in het Westen doen.
In Indonesië zegt men berangkali: misschien. De belanda’s hadden daar altijd moeite mee, net als blijkbaar in Japan. Dat is
ook, lijkt mij, een van de redenen dat Japanners met het nog
boersere gedrag van de sovjets geen raad weten en het beter
kunnen vinden met de Chinezen.
„I discovered,” aldus de heer Takeshi Watanabe, „that Asia is
basically heterogeneous. Yet we Japanese understand perfectly
those areas where the teaching of Confucius is the basis of the
morale. Much of our culture came from China, they taught us
many things – like writing. Psychologically we are closer to
China.”81 Altijd weer als ik naar Azië reis, denk ik aan Multatu-
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li’s fameuze uitspraak dat Nederlanders meer van de regent van
Lebak hadden te leren dan omgekeerd. Op het puur menselijke
vlak geldt dit honderd jaar later onveranderd.
Playboy publiceert een artikel van Peter Ross Range over seks
in Amerika: Miami, mij wel bekend. Blue Boy magazine, waar
Peter model voor stond, wordt eveneens genoemd, zoals mijn
vaste uitje in Coral Gables, Club Miami. Dat is het heerlijkste
plekje voor gays in Amerika. De club heeft 9.000 leden. Niet
alleen komen ze per vliegtuig uit alle windrichtingen er naar
toe, ook vanuit Florida zelf staat de parkeerplaats er ’s avonds
vol. Lidmaatschap vijf dollar en daarnaast acht dollar per acht
uur. Dus een overnachting – je hebt een eigen cabine – kost
zestien dollar voor leden. De eigenaar Jack Campbell heeft
veertig van dergelijke clubs in de VS, een keten gespecialiseerd
in neukende gays.
Playboy meldt dat Miami in recordtempo een van de meest homoseksueel georiënteerde steden in de wereld is geworden
waar een blow job via open prostitutie op de stranden twintig
dollar kost. De chickens (jonge jongens) die op bepaalde hoeken
van de boulevards zaken doen, schijnen zelfs de hookers uit hun
vaste gebieden te hebben verdreven. Het artikel wordt als altijd verlucht met reclame, bijvoorbeeld door een pagina Frye
boots met een levensgrote foto van onze vriend Joop Sandé.
Eind goed al goed. Ik belde mijn vriend Yasuyuki Maruyama.
Hij werkt voor Mitsubishi. „I have changed much,” zei hij. Hij
handelt in ijzererts met Australië. „I hate it,” zei hij. Hij komt
morgen nog naar het Okura. Van iedereen verlangde ik het
meest hem terug te zien, de guy in de jeansreclame met de gebroken appel.
Vanavond bracht ik bij Egbert en Yvonne Kunst door. Haar
moeder logeerde er ook. Zij vertelden dat toen prinses Beatrix
in Tokio was, zij in een volle kamer met mensen haar secretaris
had afgesnauwd met: „Ik spreek tegen u!” Iedereen was geshockeerd geweest. Ik weet dit al heel lang. Mejuffrouw Büringh Boekhoudt zegt dan: „Jullie zijn hetzelfde: jullie flappen
er alles spontaan uit zonder na te denken.” Ik wil toch eens een
boekje schrijven over „onze papieren Oranjes”.
Egbert en Yvonne woonden onlangs een feestje bij voor een
oliebedrijf in het Okura. „Torens van kaviaar,” zei Egbert. Er
waren 2.500 gasten geweest, die 300 gulden per persoon hadden betaald. Waanzin. Onlangs dineerden zij samen in het Hilton, rekening: 270 gulden. „Vierhonderd miljoen mensen
hebben helemaal niet te eten,” zei ik.
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17 november 1978

18 november 1978

Honolulu, Hawai
Ik was uitgeput. Nam een eenvoudig hotel aan Waikiki Beach
en belde om een masseur. Het meisje zei precies de juiste man
te hebben, Michael, 28-30 jaar, lang, rossig haar, diamantjes in
zijn oren en vel over been. Hij stond me tegen toen ik hem in
de deur zag staan. Hij wilde eerst 35 dollar hebben. Gaf hem
25. Na twee minuten prutsen zei hij: „It is sex you want.”
„May be.” Wanneer ik hem wilde neuken kostte dit 50 dollar
meer en geneukt worden dito. „Ik geef je twintig dollar meer
voor een blow job,” zei ik.
„Dat kost 25 dollar extra,” was het antwoord. Toen hij vertrok vroeg hij ook nog om een tip en hield zijn portemonnee
open om er meer geld in te vangen. Hij zei dit werk nu tien
jaar te doen en 100 tot 200 dollar per dag te verdienen. Ik legde mijn hand op zijn voorhoofd en dacht aan zijn moesje.
„Don’t look so sad,” zei hij, „I did not want to offend you.” Ik
dacht: nee jongen, dat heb je ook niet gedaan, maar moet je nu
zo verder leven? Triest.
Heerlijke wandeling langs de oceaan.
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Mijn vriend Yasuyuki Maruyama kwam voor de lunch. Hij
bracht een vriendin mee, een sociologe, die ergens assistent-redacteur is. Jammer, maar niets aan te doen. Hij is nu 26, een
virgo. De jongen is dezelfde schat, totaal niet verpest, zoals ik
hem leerde kennen als student in jeans. Nu draagt hij het standaard Mitsubishi-„uniform”, pak met streepjes en vest, zwarte
schoenen. Afschuwelijk. Waarom eigenlijk? Zaten ze teveel bij
elkaar in de broek als ze jeans naar kantoor droegen? „He likes
to be alone,” zij de vriendin. Hij speelt voetbal, dat wil zeggen,
American football. Ik vroeg waarom. „They need me. I have
very good hands, I catch the ball easily and once I was a champion.” Ik refereerde aan het Time-artikel en zei: „But all the
touching and beating?”
„I like to be touched and beaten. Life is not worth it without
touching.” Heerlijke uitspraak.
Hij verafschuwt zijn werk, omdat hij geen deel uit maakt van
het „decision making process”. Toen hij ging zitten, nam hij
zijn bril af en geleidelijk aan „herkende” ik hem weer. Hij liet
zich bijvoorbeeld ontvallen: „Never tell my mother that you
are sixty, she would have a collapse.” Het was allemaal veel te
kort. Had ik maar vele uren met hem alleen kunnen zijn.
Op weg naar Narita Airport. De herfstkleuren zijn nog erg mooi.
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De aantekeningen van Saburo Okita en de politicus Yokei
Kono zijn boeiend. Okita vindt dat het Westen niet agressief
genoeg is bij het zakendoen in het Verre Oosten en Japan. Dat
is overigens precies wat Jermen Gvishiani me steeds in Moskou
heeft voorgehouden, met uitzondering van de West-Duitsers.
Saburo Okita wijst op de toename van 35 procent handel met
ASEAN landen, Taiwan, Korea en China zelf. Premier Lee Kuan
Yew van Singapore zei me al jaren geleden dat de EEG zat te slapen wat Zuidoost-Azië betreft. Okita heeft Jan Tinbergen over
deze ontwikkelingen geschreven om er diens aandacht op te
vestigen.
De heer Kono van de New Liberal Club, volgens Egbert Kunst
ook een upcoming man in de Japanse politiek, meent dat de Sovjet Unie het voornaamste probleem voor de Japanse diplomatie
is, vooral nu de betrekkingen met Peking genormaliseerd zijn.
De vier eilandjes bij Hokkaido, door Moskou geannexeerd,
vormen nog altijd een struikelblok voor de normalisering van
de contacten tussen Tokio en Moskou. Er is zelfs geen vredesverdrag tussen beide landen (sinds 1945). Door de 200 mijl
zone die het Kremlin heeft afgekondigd, zijn visserijproblemen
gerezen. Net kleine kinderen. Onvoorstelbaar.
Richard Gere blijft een favoriet van mij. Frank Rich rangschikt
Gere in het rijtje van Brando, De Niro en Travolta, alle in bezit
van „a powerful sexual presence”. Hoe kom je er eigenlijk aan?
Is het puur en alleen de uitkomst van die Russische roulette der
hormonen? 82 Zou Price best weer eens terug willen zien.
Rosalynn Carter is honorary chairman van de Presidents Commission on Mental Health. Zij schrijft in The New York Times83
dat zij in haar jeugd in Plains, Georgia nooit van „mental illness” of „mental breakdown” had gehoord. De dame is zich
kennelijk nog altijd niet bewust met „a mental case” te zijn getrouwd, die een zware „mental breakdown” achter de rug
heeft. Of misschien om die reden is zij in die commissie gaan
zitten. „As a nation, we are still running away from persons,”
aldus Rosalynn, „who have had or still have mental and emotional disorders. And the stigma attached to their plight is an
undeserved disgrace.” Mevrouw Carter neemt het wel erg
ruim, wanneer zij schrijft dat tussen de twintig en 32 miljoen
Amerikanen extra geestelijke bijstand nodig hebben.
Time en Newsweek besteden aandacht aan Indira. Zij won 55
procent van de uitgebrachte stemmen in Chikmagalur. Haar
82 Time, 20 november 1978.
83 The New York Times, 18 november 1978.

108

08-04-2009

14:09

Pagina 109

19 november 1978

The only human being I truly long for is Peter. In ons geval is
seks irrelevant. Hoe dit te verklaren?
B.F. Skinner heeft in zoverre gelijk dat duiven een geheugen
hebben. Er kwamen gisteren twee witte duiven op het balkon
van mijn kamer. Ik voerde cashewnoten. Prompt waren het er
vijftien. Ze kwamen zelfs de kamer in om naar kruimels te zoeken. Er zit vanmorgen alweer in alle vroegte een duif te wachten op meer.
84
85
86
87

The New York Times, 16 november 1978.
The New York Times, 16 november 1978.
Time, 20 november 1978.
Newsweek, 20 november 1978.
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tegenstanders, de Janata-partij, hebben 330 zetels in het 542 leden tellende lagerhuis.
James Reston besteedde aandacht aan de Committee on the
Present Danger, een rechtse club in Washington, waar ik Jan
van Wieringen mee naar toe nam, omdat ik denk dat we er niet
meer omheen kunnen. Paul Nitze en professor Eugene Rostow van Yale, lijken de driving powers te zijn, maar ook Admiraal Zumwalt maakt er langzamerhand deel van uit, dus een
friend of sorts. Deze heren beschouwen niet alleen de Sovjet
Unie als een bedreiging, maar ook een toenemende twijfel aan
de waarde van de dollar, groeiende inflatie en de Amerikaanse
economie in het algemeen.84
The New York Times 85 publiceerde een aandoenlijk hoofdartikel
over Margaret Mead, GRANDMOTHER TO THE WORLD. „Death
was the only force that could still her. Even well in her seventies, she was lecturing, writing, researching, teaching and gadding about at a pace that left her younger collegues breathless.
Draped in her grandmotherly shawl, brandishing her staff, she
would command our attention – and admonish an errant world
to mend its ways.” Ben dankbaar bevriend met haar te zijn geweest. Zij verdiepte zich zelfs in mogelijkheden voor Peters
toekomst.
Hoe zal het met de sjah aflopen? Time heeft een omslagverhaal
gemaakt.86 De vorst heeft een militair kabinet benoemd en hervormingen beloofd, maar IS IT ALL TOO LATE? vraagt het blad.
Time ziet de „peacock throne” ten onder gaan als tsaar Nicholaas II in 1917, of Lodewijk XVI in 1792. Griezelige zaak, want
wat krijg je ervoor in de plaats?
Prins Charles is 30 jaar geworden. „I still have not found the
right girl,” meldt Newsweek.87
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Eigenlijk heb ik mijn hele leven naar boys gekeken en vooral
hun bodies nauwkeurig in me opgenomen, vormen van schouders ten opzichte van middel, torso’s, alles. Hier op Waikiki
Beach ben ik me dit weer eens bewust, want wat hier allemaal
aan moois rondloopt is onvoorstelbaar. Ik wist als klein jongetje al dat ik smalle schouders had en geen echte mooie borst.
Mijn broer Hendrik Alexander was er nog beroerder aan toe.
Was het daarom dat de homoseksualiteit met Bertie Hilverdink
begon? Martin Portier (niet-homo) had ook zo’n mooi lijf, om
niet te spreken van Peter. Ik doe dit nog altijd, dwars door
shirts en broeken heen naar lichaamsvormen te zoeken. Zou
me dit op den duur in de armen van jongens hebben gedreven?
Ik zie een T-shirt van een black guy die met een oudere lover zit
te lunchen (blond) en die hevig met mij flirt. De tekst op het
shirt: „Some do, Some don’t, Some will, Some won’t, I will.”
John Travolta zette met een „soundtrack album” 100 miljoen
dollar om. De manier waarop in Amerika miljoenen worden
verdiend is krankzinnig. Judson Klinger interviewde de star
voor Playboy. Hem wordt gevraagd of hij beseft populair te zijn
bij homo’s. Het kan hem niets schelen. Seksuele voorkeuren
van mensen interesseren hem niet.
„You are aware of your sexual presence?”
Travolta: „I know when I feel sexual and I know what I perceive as sexual. I see something, I identify with it, and by identifying with it, I also become it.”
Hij was zich volkomen bewust van de seksuele aantrekkingskracht, die hij uitstraalde in zijn solo dans in Saturday Night
Fever. Best een aardig joch, maar veertien pagina’s interview….
Het zeebriesje is verfrissend. Een laatste streepje zon aan de horizon. Ik zou er nog meer van genieten als Peter – geen ander –
bij me was.
20 november 1978

Waikiki Beach
Jimmy Carter schept op met Brezhnev te zullen gaan spreken
over SALT II. Ik denk dat de sovjets hier niet voor zijn te porren
voor er tastbare resultaten in voorbesprekingen zijn geboekt.
In Georgetown, Guyana schijnt zich een bloedbad te hebben
voltrokken onder leden van een religieuze sekte. Ook een lid
van het Amerikaanse Congres, Leo Ryan en enkele andere
Amerikanen zijn vermoord. Advocaat Mark Lane schijnt er
ook bij te zijn geweest. Wat deed hij daar nu weer? De sekte,
People’s Temple, werd geleid door een „dominee”, Jim Jones.
Hoe krijg je het voor elkaar dat honderden mannen, vrouwen
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Honolulu - San Francisco,
Vlak voor vertrek zag ik een blonde jongen van rond de twintig jaar, witte jeans, lang lichtblond haar, de eerste jongen in
Hawaï waar ik werkelijk compleet hoteldebotel van was. Ik
raakte dermate opgewonden dat het me herinnerde aan het
moment dat ik Peter voor het eerst zag in Amsterdam in 1967.
Zijn ogen waren koel, maar in een positieve zin, alsof hij op de
meest onopvallende manier wilde zeggen: „I am up for grabs.”
Eigenlijk had ik mijn trip moeten afzeggen en blijven en eerst
met die jongen mee moeten gaan. Dan had ik hem wellicht
een reisbiljet gegeven en mee naar Amsterdam genomen. En
Peter dan? Je zou een heel romantisch verhaal kunnen schrijven over wat gebeurd had kunnen zijn als ik in Honolulu was
gebleven.
21 november 1978

San Francisco
Belandde na middernacht in de Club Bath, waar ik overnachtte. Na een grabbelpartij met drie kerels stroomde het sperma in
het niets. Jammer want le moment suprême was in twintig minuten al voorbij. Bleef de hele nacht in de weer en heb misschien
een uurtje, ergens tussen 05.00 en 06.00, geslapen.
Hyatt Union Square
Ontbijt hier voor sentimental reasons. Heb me in het Greyhound
busstation geschoren.
De San Francisco Chronicle wijdt de voorpagina en vijf volledige
aanvullende pagina’s aan de tragedie in Guyana. Er zijn honderden doden. De VS hebben soldaten en twaalf helikopters gezonden voor reddingswerkzaamheden. De regering in Georgetown maakte bekend dat zij de sekte had toegestaan zich in de
jungle te vestigen na brieven van aanbeveling van mevrouw
88 Honolulu Star-Bulletin.
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en kinderen je in een soort massaritueel volgen?88 Walgelijke
massahysterie.
Belde Wicher de Marees van Swinderen in Scottsdale, Arizona,
die „fantastisch” riep toen ik mijn komst aankondigde. „Ach al
die zussen die in Waikiki rondlopen,” was een andere observatie.
Mevrouw Indira Gandhi is terug in het Indiase parlement dat
vandaag de zogenaamde winterbijeenkomst van vijf weken is
begonnen. Zij legde de eed af.

■

MEM25revisie

1978 – 1979

■

MEM25revisie

08-04-2009

14:09

Pagina 112

Rosalynn Carter, vice-president Walter Mondale en andere
notabelen. Hoe werkt zoiets?
Sjah Mohammed Riza Pahlavi heeft tegen Time gezegd dat hij
er van overtuigd is dat de CIA al vijftien jaar geleden een „dirty
tricks operation” tegen zijn bewind is begonnen door contacten te leggen met de oppositie in het buitenland. Volmaakt onbegrijpelijk.
Ontmoette professor Alan Dundes aan Berkeley University, die
een studie maakte over seksualiteit bij het beruchte rollebollen
van Amerikaanse football players met hun helmen en schouderstukken. Geen sport is zo met de Amerikaanse psyche verbonden als de Amerikaanse versie van rugby. „Football” ziet professor Dundes als „a male preserve, that manifests both the
physical and cultural values of masculinity”. De uitrusting onderstreept „the male physique through the enlarged head and
shoulders coupled with a narrowed waist. With the lower torso
poured into skintight pants accented only by a metal codpiece”. Hierdoor wordt de mannelijkheid extra geaccentueerd.89
Het vak van Dundes is Volkskunde. Zo was hij op het verschijnsel „football” gestoten. Hij analyseerde volkenkundige
structuren. Ik vroeg dus onmiddellijk hoe het zat met de oorsprong van sprookjes en dacht: ik zal maar niet meteen al het
verschijnsel Bijbel erbij betrekken. Het was naïef, meende hij,
om te denken dat je sprookjes zou kunnen ontleden. Dat zou
men niet aanvaarden. Iets anders was dat sprookjes „verbeterd”
zouden kunnen worden. Volkenkundigen hielden zich bezig
met de werkelijkheid en niet met droomvoorstellingen. Zij
verzamelen materiaal zoals sprookjes of spelletjes. Zelf maakte
hij een studie van het Amerikaanse football. Zij proberen aan te
tonen hoe hele kuddes sinds mensenheugenis werden gehersenspoeld. Maar veranderingen erin aanbrengen is vrijwel onmogelijk. „Anwar Sadat heeft eens gezegd dat er geen grapjes
meer zouden worden toegestaan over de legendarische zwakte
van het Egyptische leger. Maar zoiets werkt niet. Mensen hebben dit soort uitlaatkleppen nodig,” aldus Dundes. Er wordt
dus uitgegaan van hoe mensen nu eenmaal zijn en vervolgens
bestudeert men de fantasieën. „We do live in a sexist and racist
society loaded with violence, but folklore is not the culprit.
Folklore is the reflection of society. It is like blaming the mirror. We own what we face.” Ik dacht hier anders over, vooral
ook naar aanleiding van mijn gesprekken in Madrid met de
neurofysioloog José Delgado: onzin verwart kinderbreinen
89 Hij citeerde uit The Great American Football Ritual van William Arens.
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vanaf de wieg juist door het opdienen van nonsens vertelsels en
folkloristic attitudes.
„Verbal doling” noemt professor Dundes wanneer mannen
vechten met woorden. Het is een poging elkaar te kleineren en
vernederen. „They put down the other person in the meaning
of the female perceptive capacity. A loser in American slang is
someone who has been ‘screwed’. Or it is somebody who has
been given ‘the shaft’. We have this famous gesture called the
‘didgidus impudicus’ which, of course, is the gesture with the
finger up. It really means, that the opponent is a victim of a passive homosexual attack. He has to take or to receive this aggressive phallus. My argument is that football is a ritual equivalent of verbal doling, in which you have males competing and
fighting. They start out even, but by the end of the game one is
on top. In the language, in the idioms, in the metaphors of
American football, there is an explicit sexuality. We have this
idea of scoring, this also means scoring sexually, to go all the
way. It means to go all the way in sexual intercourse. To make
a pass also means the runner must make a hole for him. All this
language, included in the game of American football is to penetrate. The reporters of games use language as, ‘the deepest
penetration today was’ or ‘the object is to penetrate in the other teams end-zone’. The aim of the game is to get in the opponents end zone more times then he gets into yours. So, what
we have here is a game with sexual imagery and it is only
played by men. We also know from verbal doling that this is a
common way for men to prove their masculinity. Like in bull
fighting, where you have the matador trying to penetrate the
bull. If he is successful, he further feminizes the bull by cutting
of his extremities. If the bull is successful he penetrates the
matador. In other words: who penetrates whom? Who gets
into who’s end zone is in fact a common way that males prove
their masculinity by.90
„But that does not necessarily prove that we are dealing with
homosexuals,” zei ik.
„Well, it is homosexual in the sense that in football we are dealing with the same sex contacts. In American society men are
normally not allowed to express physical affection for each other in public like women do. Men do not pat each other on the
behind as they do in football. American football is a socially
sanctioned ritual and outlet for the expression of male affection. Now if you want to call it male bonding, or male camer-

■

MEM25revisie

1978 – 1979

■

MEM25revisie

08-04-2009

14:09

Pagina 114

aderie, that to me is a cop-out. Football is males playing with
each other. The piling on to bundles of bodies. There is also
this business of spiking. I don’t know if you have seen it. They
take the ball and you hurl it into the end zone to prove that
you have penetrated this end zone. Not only is the other team
humiliated by this, but also to all the fans in the arena their own
masculinity is at stake. In Europe the same: when in soccer national cups are being played, not only national identity, but
their own masculinity is at stake. I have read reports of English
soccer fans going crazy, having riots and yelling obscene words.
They hurl effeminate insults particularly at goalies. From my
point of view, this makes perfect sense, because the goalie has
to take it, who is the one who is scored upon. Of all the players
he is the one who is put into the position having to take it, who
is the one who is scored upon. He is put into the position of
having to take this phallic trust. But in soccer, you are not allowed to touch the ball with your hands. You are not allowed
to play with your hands. That are the varieties in folkloristic
traditions that play largely in the unconscious.”
„Freud zat er dus niet zo ver naast,” concludeerde ik.
„It all occurs in the unconscious. For instance, the word ‘jock’
means athlete. But jock also means phallus, as in jock strap. A
jock is a phallus. No man is a football widow. It means, the
man is dead as far as heterosexual relations are concerned.
Whatever a football is, it is a substitute for normal heterosexual
relations. You have even situations, that the football coaches do
not let players endulge in sexual activities the night prior to the
game. They are intuitively also admitting that whatever ‘football’ is, it is in some ways a substitute for normal heterosexual
relations. You have to save it all for fighting with males. That is
what I am saying. The game of football is at an unconscious level a playing out, a body contact sport, where the object is to
penetrate the end zone of the enemy.”
„What is wrong with western civilisation? I recall, that in Indonesia I experienced physical contacts with males in no way as
necessarily homosexual,” vroeg ik Dundes.
„Absolutely. If there is anything abnormal, it is not the game of
football or soccer itself, it is the society that produces it in the
sense that it represents a double standard. There is no reason
why men should not be allowed to touch.”
„It seems to be the fallout of this Judeo-Christian culture we
have been stuck with for centuries by now,” merkte ik op.
„I do not know the origin, but I do know it is very deep-seated. In America we have this crazy complex we call ‘The Sissy
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Boy Syndrome’. Sissy derived from sister, do not be a female! It
forces men to be macho, to hyper masculinity. It is an epidemic fear of being in anyway feminine. It is interesting that
women are trying now more to be like men too. Even women
are now turning their backs to femininity. It goes all the way
back to the Bible: men denying, that he comes from a woman
and saying that woman comes from a male. We have this symbolism where men, even though they deny women, seem to
envy women, and they deny this envy. And, yet, they have
male Easter bunnies, bringing the eggs, or male storks bringing
the babies. Males really seem to want to be females, but they
can’t admit to it. It’s probably normal for the sexes to envy each
other. But men have not been willing to admit this. Even the
early Freudians, they all acclaim that women envy men, they
call it penis envy. But, in fact, it was clear that men have pregnancy envy and even breast envy.”
„It is my experience that macho homo’s, who dress in butch
leather, wearing chains and earrings become women in bed
wanting to be screwed,” gaf ik als voorbeeld.
„As far as I am concerned, the word masculine contains the
word ‘culo’, mas-culo, or end. It is the same business of proving your masculinity, pretending you do not need women and
using other men to serve as women and feminizing them.”
„Also throught the sports?”
„It is not just violence in sport we are talking about. There is
violence in sport too. But we are also concerned about this underlying homosexuality. I am not saying that football players
are homosexuals. I am not saying that. That’s what the media
have been picking up from what I have written. I am talking
about the underlying psychology of the game of football, no
matter who plays it. I say, it is unconscious and I am trying to
make the unconsciousness conscious, trying to make a rationale
for the irrational, trying to make sense out of nonsense.”
„But in The New York Times, Anita Bryant gets one page of
public debate to declare homosexuality a crime. Where does
this fanatisism come from? She has four sons herself, one of
them will join the league.”
„I don’t know where it comes from. With more and more
broken homes where boys are raised by women, sometimes
without a father figure, it is more of a danger. The first identification for the children is with the mother. For girls it’s allright
to identificate wtih the mother, they are supposed to be female.
But it’s harder for the boy in all these cultures as a matter of
fact, when they are raised by the mother. That is why you have
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all those initiation rites all over the world, because it is basically
a process for all boys to leave the world of females to become
males.
Circumcisions are described by Bruno Bettelheim as symbolic
wounds. He states that these wounds are likened to female, that
is they make the young boy bleed, boys are reborn as males,
but they copy, they imitate female means. So this is actually a
widespread problem in terms of male identity all over the
world. It is not something unique in America. Males want to
proof their masculinity and they do so by using female means.
They are realy envious of the female means. The men act out
by making their own organs into female organs, by making
them bleed, or in these more symbolic terms, where again they
say they are going to keep women out, they say they don’t
need them, but then in fact they ask other boys to serve as females. The lovers, the sissies.”
„Why did no one discover this before? It is such a strong sign?”
„O yes, I have forgotten a lot of criticisms from men. Women
ar more likely to accept the arguments, this is almost sacred.
Football is like a religion in a way. You just don’t attack something as American, as patriotic as football. Some people
thought I should be fired from my job at Berkely, others just
say that I am a lunatic, or that I myself am a homosexual, and I
don’t know what my family thinks of this.”
„But you’re not a homosexual?”
„No, as far as I know, I am not. Only to the extend that all
people have tendencies in both directions, but again, they deny
this. But I think it is clear from the evidence, in football it is
bottom-patting. You can’t do this in real life. You can do it going down the street but you’ll be arrested. In football it is being
done all the time.”
„Do you have any support in your theory?”
„Yes, from some psychologists and from some football players
who are gay. But there are very few, actually, the majority of
the football players is not gay.”
„Didn’t one of them admit in a book that he was gay?”
„He himself said in his book that the whole game is an outlet.
If they where homosexual, they wouldn’t need this type of an
outlet. So, that football is not a homosexual game.
What is interesting in Europe as opposed to the USA, is that
there is no disgrace in being an active homosexual. That is, the
man who proves his masculinity at somebody else is okay, it’s
only the man who is the female who is disgraced. In America it
doesn’t matter whether you are active or passive, it’s just all
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bad. Anybody who is homosexual is suspect and is fair game to
Anita Bryant.”
„How come that the US are so parochial?”
„My own feeling is that it is a mask of basic insecurity. Part of
the story is that Americans have always felt inferior towards
Europe. We always had to prove we were equal, that we were
as good as the English, who always looked down on us. Even
within our own bounderies the west wants to prove it is as
good as the east coast. This is the origin why Americans boast.
We have constantly to prove that we are bigger and better.
Desspite of the fact that we are a superpower in terms of the
psychology, Americans still feel that others consider them
naive, inexperienced, not sophisticated, do-good hearts, not
very smart in international affairs, and therefor we constantly
want to prove we are as good as the next one.”
„Your research is just as unwelcome as Lloyd de Mause and his
Institute for Psychohistory in New York.”
„Our psychoanalytical approach is of course anathema in scientific circles. Psychohistory is not considered serious scientific
research like my work in folklore is not being taken seriously.
They don’t like the implications of becoming aware of unconscious motivations. It makes them nervous. We have this rationalist elitist tradition which goes back to Aristotle. It maintains,
that mind is ruling matter and that the body is inferior. Therefore they do not want to reduce the so-called intellect to bodily situations. Here we find a tremendous fear, which is the reason these things occur at unconscious levels to begin with.
Scholars also possess unconsciousnesses and they do not want
them to be explored. They become nervous, because they realize that they do not have control over their own thoughts.”
„Strange this irrational nervousness.”
„Of course, this is incredible in this day and age. My point is
that football players don’t know what they actually are doing.
People dream when they are asleep. When you realize the next
day what you were dreaming you do not understand it at all.
We do so many things we do not understand, that is why we
have so many rituals. No questions are asked. People practice
rituals and that takes care of it.”
Professor Dundes gaf me een artikel dat hij over dit onderwerp
voor Western Folklore schreef.
Na een diner met Bill en Marjorie Kellogg in de Hyatt ging ik
naar Club Bath.
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22 november 1978

San Francisco
JFK zou nu 60 jaar zijn geweest, wat nauwelijks is voor te stellen
omdat je je hem herinnert zoals hij vijftien jaar geleden in Dallas werd vermoord.
The New York Times publiceert de meest hartverscheurende
foto’s van het bloedbad in Guyana.
In Wenen vond de herdenking van de 150ste sterfdag van Franz
Schubert plaats. Kardinaal Franz König voerde het woord.
Schreef Peter. Een reden om in Californië te gaan wonen zijn
de beauties die hier rond wandelen. In Club Bath was een aantrekkelijke blonde jongen met lang golvend haar. Een hoerig
type helaas. Zag hem overal met jongens bezig. Ik moet dan
soms aan de ouders denken. Het zal je kind maar zijn. Denk
trouwens ook aan mijn eigen ouders, die nooit hadden kunnen
dromen dat een zoon op een dergelijke manier aan zijn trekken zou komen. Bovendien doen alle guys aan bodybuilding
met het verbluffende resultaat dat een eindeloze rij zalige lijven
rond tippelt. Dundes zou het waarschijnlijk „de drang naar machogedrag” noemen.
23 november 1978

Hollywood
Tegen de avond bereikte ik het heerlijke huis van William Bast
en Paul Huson. Ik belde op goed geluk naar mijn oude vriend
Oliver Stone. Hij was thuis, sprong meteen in een auto en arriveerde tegen 19.00 uur. Hij is more sturdy, more solid nu. Hij
droeg zwarte boots, een zwarte broek, een open hemd, wat een
blik gunde op zijn behaarde borst, en een beige jack. „I like it
when you come to live here,” zei hij. Hij beschreef levendig
de gevechten, die hij in filmland moest leveren en alle namen
die hij noemden waren Bill en Paul natuurlijk bekend. Een van
de topeigenaren van Columbia Pictures had gezegd dat hij
Midnight Express niet wilde maken, als de held uit de film als
homoseksueel zou worden neergezet. Later vertrok hij weer
omdat hij ging dineren met Mick Jagger en Gore Vidal. Bill
vreesde dat Oliver Stone zich behoorlijk met drugs en naalden
bezighoudt en waarschijnlijk ook teveel drinkt. „If he goes on
that way, he will destroy himself,” aldus Bill en Paul.
Het huis naast 6691 Whitley Terrace is te koop en ik heb er
foto’s van. Het kost 175.000 dollar. Er moet wel het een en ander aan gebeuren. Ik vraag mezelf steeds af, zal ik er ooit wonen? En met Peter? Er staan veel oude bomen in de tuin. Het
zou wel een soort laatste rustpunt worden. Bill zal met alles
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Los Angeles - Phoenix, Arizona
Wicher en zijn vriendin waren aan de Gate. Hij ontfermde
zich onmiddellijk over mijn zware koffer en zei: „You made
our Thanksgiving Day.” Hij had een kamer gereserveerd in het
Sands Motor Hotel. We zaten in de flat van de vriendin te praten tot 23.00 uur met een sandwich en drie koppen koffie.
24 november 1978

Phoenix, 06.00 uur
Belde Peter in Madrid en werd woedend. Ik vertelde hem van
het huis in Hollywood en het enige antwoord was: „Wel,
wel…” Geen enthousiasme.91 Hij gaf aan door een feestje slaperig te zijn. Daarop vroeg hij of ik hem een plezier wilde
doen. Ik dacht dat ik hair conditioner of vitaminepillen voor hem
mee moest brengen, maar tot mijn nog grotere ergernis bleek
dat de AMRO nooit, zoals ik had gevraagd, het geld naar het
Sanvy Hotel in Madrid had over gemaakt. „I hope you can
write them a letter,” zei Peter, „and I hope this does not spoil
your call to me.” Heb ogenblikkelijk de heer Coté van de
AMRO gebeld en gaf hem opdracht het geld telefonisch over te
maken. Bevestigde Peter in een tweede gesprek dat alles in
orde zou komen. Ook vroeg ik hem welk contract hij met Blueboy magazine had getekend, omdat ze voor de kalender voor
1979 opnieuw zijn foto’s hebben gebruikt. Het kon Peter kennelijk niets schelen, maar hij heeft recht op geld. Ik zal Pat
Russell in Dallas vragen er achter aan te gaan voor hem.
Lunchte met Wicher van Swinderen in de Glass Door. Gezellig. Hij houdt zich bezig met investeringen zoeken voor rijke
Arabieren. Ik adviseerde hem maar eens met de beroemde heer
Rabbani in Den Haag te gaan praten. Hij zit dermate aan zijn
zaken geketend dat hij nooit meer dan een paar dagen weg
kan. Hij acht de VS, net als ik, totaal verziekt en verrot, vertelt
verhalen over corrupte rechters en hoe de ziekte van processen
en overal advocaten bijslepen de samenleving heeft geruïneerd.
Hij gaf voorbeelden van advocaten, die processen begonnen
met als enig doel er „regelingen” uit te slepen waar iedereen
beter van werd. De sfeer tussen ons is altijd totaal anders zonder
zijn vriendin.
Ik vroeg hem waarom hij nooit trouwde. Hij vertelde dat zijn
91 Ik hield absoluut geen rekening met Edwin van Wijk, Peters vriend in Londen: onvergeeflijk eigenlijk.
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helpen en zal nu eerst iemand sturen om de werkelijke waarde
te bepalen.
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broer Quirijn met een meisje De Blocq van Scheltinga was getrouwd. Haar vader had gehoopt dat Wicher met haar zusje
huwde. Hij had Wicher zijn bank in Den Haag getoond. „Een
gevangenis,” zei Wicher. Maar hij veranderde van onderwerp,
wat hij trouwens ook doet wanneer je over de oorlog spreekt.
„Let us not remember those things; I do not want to; it was
horrible.” Natuurlijk was de oorlog een ramp, zeker voor hem.
Hij verloor zijn vader in krijgsgevangenschap.
Vanavond dineerden we met zijn vriendin in het North Bank
restaurant. Later spraken we bij haar thuis, waar zich een discussie ontspon over negers. Wicher vroeg zich af waar de
spreekwoordelijke luiheid van blacks vandaan kwam. Ze hadden geen eergevoel, zijn alleen maar naar het noorden getrokken om er beter van te worden, hebben geen trots en brachten
van Afrika evenmin iets terecht. Ik dacht aan Julius Nyerere,
die met man en macht een socialistische samenleving probeerde op te zetten. Volgens Wicher hadden zwarten ook na het
wegwerken van de apartheid in de VS niets bereikt.
Luisterend naar mijn jeugdvriendje uit Bilthoven vroeg ik me
af wat ik er nog deed. Ik realiseerde me dat we eigenlijk erg van
elkaar waren vervreemd. Zijn partis pris staan op zijn kop. Wanneer je vaststelt waar de Amerikaanse neger vandaan is gekomen, hoe hij arriveerde en waar hij vandaag aan toe is, dan is te
begrijpen waarom velen van hen zich nog in de modderpoel
aan de basis van de samenleving bevinden. Ik benadrukte dat
het opheffen van het zwarte bevolkingsdeel in Amerika een totale herstructurering van de staat nodig maakte, een stopzetten
van de wapenwedloop en herformulering van prioriteiten. Bovendien zal men een nieuwe start moeten maken met het heropvoeden van zowel zwarten als blanken in de VS. Wicher
vond dat ik bezig was de neger te verdedigen. „Do you like
them?” vroeg hij.
Ik probeerde duidelijk te maken dat het me niet ging om zwart
of blank, maar dat het zaak was de kwestie onbevooroordeeld
te analyseren. Ik denk trouwens altijd bij zulke gesprekken dat
het zaak is er vanuit te gaan dat er ook een neger aan het gesprek deelneemt, dus dat men incalculeert wat hij op al deze
uitlatingen gezegd zou hebben. Hoe breng je het gesprek anders in balans? Ik stond op en zei dat ik ons gesprek onintelligent, onvruchtbaar en tot niets leidend vond. Misschien denk
ik er morgen anders over, maar ik zou dit onderwerp niet nog
eens met hen willen aanroeren. Ik denk niet dat ik in lange tijd
hier terug kom. Het was afschuwelijk. En ik had juist zo’n fijne
dag met Wicher gehad. Hij had me naar een luxueuze villa op
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In 1993 moet ik bij bovenstaande notitie meteen aantekenen dat
ik, na van 1986 tot 1992 lange perioden in Zuid-Afrika te hebben
verbleven, mijn invalshoek op zwarten in het algemeen dichtbij
die indertijd door Wicher de Marees van Swinderen uitgesproken
kritiek is komen te liggen. Hij had in Arizona natuurlijk jarenlang
met veel meer achtergebleven negers te maken gehad dan ik in
New York, waar ik blacks tot mijn uitstekende vrienden heb kunnen rekenen.
25 november 1978

Wicher heeft toch een tik aan de oorlog overgehouden. Hij
zag gisteren bijvoorbeeld dat het gordijn van mijn hotelkamer
op een kier stond. Hij wees op mijn openstaande koffer op bed
en zei: „Je moet ze nooit in de verleiding brengen.” Zoiets
vind ik onbegrijpelijk. Hij adviseerde ook met klem met niemand te spreken over plannen om in het Nabije Oosten silo’s
te bouwen, „want onmiddellijk stijgen er aasgieren op die beginnen te cirkelen boven hun prooi”. Het kan waar zijn. Ik
moet deze keer voorzichtig zijn.
Vanavond bezochten we Cor van Rijswijk de partner van Wicher. Na afloop zei hij: „You passed with an A one tonight.”
Lees Person/Planet van Theodore Roszak.92 Hij vraagt zich af:
„Is Black Power simply the black version of male chauvinism
(…). We have all emotional dynamite, all the essential madness
of race hatred. By it’s presence, blacks and whites alike are
forced to confront the psychotic overtones that make color
prejudice far more a matter of deliberate class oppression.
Racism is that; but it is class oppression laced through with
twisted sexual fantasies, with fears as dark as the grave and as
dreadful as the demons of hell.” Wicher zou geen idee hebben
waar Roszak over schrijft.
„The mind uses the brain, just as the composer uses the piano.”
(page 56)
Soms dwalen mijn gedachten af naar mijn hondje Keke. Ik zie
hem dan snuffelen in de struiken rond Amerbos. Of zoals hij
met zijn hoofd om mijn arm lag als ik in de auto reed. Ik hoor
92 Theodore Roszak, Person/Planet, Anchorpress/Doubleday, Garden City, New York,
1978.
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een heuveltop gereden, die hij er met zijn partner had neergezet voor 390.000 dollar, een zwembad, zes badkamers, drie airconditioning units, een gigantisch huis, maar nog geen koper.
Holland ziet er vanuit Arizona „small and irrelevant” uit volgens Wicher. Ik ken dat.
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dan zijn stemmetje als hij blafte en zie ook nog altijd zijn bruine ogen voor me. Krijg nog altijd een beklemmend gevoel
over het besluit hem te laten inslapen.
Toen Oliver Stone met me meeliep naar het hek bij Bill Bast in
Hollywood legde hij een klauw om mijn schouder wat me een
zalig gevoel gaf van spontaniteit met an animal quality. Hij heeft
nog wel telefonisch contact met Najwa Sarkis, van wie hij nu
gescheiden is.
Dineerde bij de Pink Pony met Wicher en Beverly. Bij het
binnengaan zag ik een jonge blonde knul met een groot, windhondachtig beest. Hij had een glas whisky in de hand. Het dier
was voor 700 dollar te koop. Ik vroeg hoe lang ze samen waren
geweest; drie en een half jaar. Het was getraind om op herten
te jagen. Geschikt voor Wicher dus, die nog altijd de bergen
intrekt om op dieren te paffen. Waarom het dier verkopen?
Omdat het elf puppies had gebaard.
27 november 1978

Wicher bracht me naar het vliegveld. Hij vertelde dat er 500
particuliere toestellen geparkeerd stonden; in Scottsdale 200 en
bij een andere voorstad nog eens 300.
Ik belde Peter in Madrid en kondigde aan zondag bij hem te
zullen zijn. „Wonderful,” zei hij. Hij meldde verder dat van de
„compagnia idiotica” – zijn musicalcollega’s – bijna iedereen
ziek was.
28 november 1978

New York
Harvey Milk, een vooraanstaand lid van de gemeenteraad in
San Francisco, is vermoord. Hij slaagde erin de wetgeving jegens homoseksuelen in de stad versoepeld te krijgen en was
zeer populair in de gay community. Dat is Amerika. Treurig.
Ook burgemeester George Moscone werd neergeknald.
Intussen is het aantal slachtoffers van de Jim Jones-sekte in
Guyana gestegen tot 909. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat
zoveel mensen massaal zelfmoord plegen door de waanzin van
één man?
Volgens de The New York Times 93 heeft Jimmy Carter per handgeschreven memorandum zich beklaagd bij de CIA dat de inlichtingendiensten niet behoorlijk functioneren bijvoorbeeld
door niet tijdig te waarschuwen dat de situatie in Iran uit de
hand liep. De baas van de CIA is zijn oude kameraad uit Anna93 The New York Times, 23 november 1978.
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94 Opmerkelijk dat na Oliver Stone’s film, Washington in 1993 opnieuw 90.000 documenten vrij gaf. En nog zijn we geen stap verder.
95 William Hoffman, Queen Juliana: The story of the richest woman in the world, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1979.
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polis, admiraal Stansfield Turner, wat de situatie nog pijnlijker
maakt. William Safire wijdt er een kritisch commentaar aan.
De onrust in Iran duurt nu zes maanden en begint ingrijpende
gevolgen te hebben voor de economie. Het land verdient 22
miljard dollar met olie-exporten en nog staat het land op instorten.
In Washington is een filmpje vertoond dat Robert Gordon op
22 november 1963 in Dallas heeft op genomen, en waarop gedurende zeven seconden is te zien dat er zich twee figuren bewogen voor het raam van de Book Depository vanwaar Oswald geschoten zou hebben. Men is er achter gekomen dat de
film bestond toen vorig jaar 90.000 documenten werden vrijgegeven, die op de JFK-moord betrekking hadden.94
Jeanne de Mohrenschildt is naar Gallery toe gestapt met stapels
brieven en materiaal betreffende George. Zij wilde proberen
deze te verzilveren. Ze vertelde Eric Protter en de anderen dat
zij zeer op mij gesteld was. Dat heb ik ook wel eens anders gehoord en gelezen.
Eric bracht me in telefonisch contact met een columnist in San
Diego, Californië, William Hoffman, die een biografie aan het
schrijven is over de koningin: Queen Juliana: The story of the richest woman in the world.95 Ik wilde proberen tegen te houden
dat er onzin zou worden gepubliceerd, temeer daar Harcourt
Brace een prestigieuze uitgeverij is. Ik vertelde Hoffman dat
het niet waar was en dat hij een recent omslagverhaal van de
Haagse Post moest opvragen, waarin vele details werden vermeld. We spraken samen anderhalf uur per telefoon. Ik vrees
dat zijn verhaal bezaaid is met onjuistheden. Het manuscript
moet komende vrijdag al bij de uitgever zijn. Hij schijnt eerder
een bestseller over David Rockefeller te hebben geschreven.
Ik sprak met voormalig Witte Huismedewerker Michael Forrestal. Hij vertrekt morgen met een groep van „several hundred businesspeople” naar Moskou. Hij is de vriend van Jermen
Gvishiani. Alles wijst er op dat ze er in slagen de zakelijke contacten met de USSR geleidelijk aan te intensiveren, zoals Brezhnev en Kosygin nastreven. Tot de CIA een spaak in het wiel
steekt. Besprak met Jeremiah Kaplan bij uitgeverij Macmillan
de mogelijke uitgave van een boek met Georgii Arbatov.
Ontmoette mijn oude vriend Lad Johnson van de Indonesische
Kamer van Koophandel in Wall Street. Hij verwacht nog
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steeds een explosie in Indonesië, maar dat zegt hij nu al jaren
en Suharto moddert verder. Hij vertelde dat Adam Maliks advocaat Widjatmoko, de man die mij in 1967 een proces aan
wilde doen in de zaak van de tankers, via Verolme voor de corrupte generaal Ibnu Sutowo, was beloond met een ambassadeurschap in Singapore. De recente devaluatie van de roepia
had volgens Lad een aantal Indonesiërs schatrijk gemaakt omdat zij van te voren waren ingelicht. Hij had ook wat geld in
Indonesië geïnvesteerd. Dat was hij nu kwijt. Generaal Ashari
was een slechte ambassadeur. Hij was in januari in Washington
benoemd en pas in juni beschikbaar geweest voor een ontmoeting met de Kamer van Koophandel in New York. Het bezoek
van Walter Mondale aan Jakarta is ook een flop geworden. Als
vice-president van de regering Carter, welke zich laat voorstaan op bescherming van mensenrechten, behoor je ook niet
met Suharto in Jakarta te worden gezien.
29 november 1978

Schreef koningin Juliana dat er een boek over haar zou verschijnen, want je kunt er donder op zeggen dat de ambassade in
Washington als altijd zit te slapen.96
Ontmoeting met Don Walker, een lectuuragent. Wie weet.
Eindelijk ontmoette ik Richard Price, met leren jack, pet, ringetje in het linkeroor. „I am not gay,” verzekerde hij, „nor is
Richard Gere gay, who is a friend of mine.” Zijn boek The
Wanderers wordt verfilmd. Hij heeft gangs op straat gevonden
en geselecteerd om zijn verhaal uit te beelden. Via de New
York Athletic Club kregen ze de nodige worstelaars. Hij
noemde een Van Lidth de Jeude, die alleen maar oesters at en
die 450 pond scheen te wegen. Hij had nog nooit zo iemand
gezien. Het was prettig Richard terug te zien. Hij adviseerde
opnieuw om Brandt (Carl) als literair agent te nemen.
Er kwam een lieve brief van Peter uit Madrid bij Mora Henskens. Zijn werk en leven in Spanje „makes me reflect a lot on
my life, my destiny, my task or my call in life or whatever it is.
I am in a transition period. I am fed up showing my body in
different shows. There is so much more in me. I feel I am too
good to do these flesh shows any longer. A strong urge, since a
long while, to express more of myself is taking over. I will have
to find different channels to work with, which will be difficult
in the beginning, but I have to go where I have to go. The
more I think about life and reality, the more I feel unfit for it. I
96 Zie bijlage 13.
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Belde Peter in Madrid. Hij voelt zich prima. Hij vroeg om liver
tablets en wheat germ mee te brengen. Heerlijk het vooruitzicht
naar hem toe te gaan.
Telefoneren naar Moskou vanuit New York is een hel. De operators hier gooien het op Moskou, waar ook imbecielen internationale gesprekken behandelen. Het heeft er echter alle
schijn van dat de sabotage van Oost-West contacten vrolijk
door gaat.
Sprak anderhalf uur met mijn oude vriend, Imre Holai. Hij is
zeven jaar Hongaars ambassadeur in Athene geweest, werd
daarna tot onderminister van Buitenlandse Zaken benoemd en
is nu hier, als permanent vertegenwoordiger van Hongarije bij
de VN. Trouwens, toen ik aan 10 East 75 street uit de taxi stapte en in het gebouw van de Hongaarse missie al mijn jas had
uitgetrokken, merkte ik dat ik mijn portemonnee kwijt was.
Bedacht me geen moment. Tot verbazing van het personeel
rende ik naar buiten en zag de taxi bij het stoplicht van Fifth
Avenue staan. Ik zette een spurt in, maar het stoplicht sprong
op groen, ik bleef rennen en haalde hem bij het licht van 74th
street in en zag de chauffeur met mijn beurs in zijn hand; 75
dollar en mijn creditcards.
Richard Nixon is aan zijn comeback bezig. Wel een beetje
snel. Een Labour parlementariër heeft zelfs gevraagd om de
man toegang tot Engeland te weigeren. Maar Nixon is in debat
gegaan met studenten aan Oxford University. Hij zegt dat zijn
„political life over is” maar hij zal zijn mening blijven verkondigen „as long as I have a breath in my body”. Sommige studenten, waaronder Amerikanen, hebben tegen de man gedemonstreerd. Er werden tien arrestaties verricht. Hij is eerder
naar Parijs gereisd en 90 procent van de vragen die hem aldaar
werden gesteld waren vriendschappelijk en moedigden hem
aan.
In een dierenwinkel zat een Maltheser in de etalage; zelfs het
gezichtje leek op Keke.
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want to compromise less and less, although life is one long lesson in compromise.”
Ik herinner me een zinnetje van Wicher van Swinderen: „If
Edward Kennedy runs for president I hope they shoot the
guy.” Hier zie je wat dertig jaar in de VS wonen voor schade
aan een brein toebrengt.
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Eigenlijk zou ik Holland voor altijd de rug willen toekeren en
liefst met een bang vertrekken, vooral gericht op het weghalen
van atoomwapens uit Nederland, dus opnieuw bewijzen dat
we een puppet van Washington zijn.
Eindelijk Tage Domela Nieuwenhuis terug gezien. That guy is
very special, but I have the feeling, no-one, including his girl
friend Theresa, realizes what they have on their hands here.
Zijn grootmoeder, zijn moeders moeder, is in Zwitserland
overleden. Theresa gaat vijf maanden naar Ghana. Hij heeft genoeg van studeren en denkt er over college te gaan geven. Hij
droeg niet de Frye boots die we laatst samen kochten. Toen ik er
wat van zei antwoordde hij: „I knew you would notice.” Tage
is precious maar nog steeds wat screwed up.
Was met Mora Henskens bij de vriend van Max Westerman,
Joop van de Pol. Deze schijnt zich met onroerend goed bezig
te houden. Omdat hij zei „betrouwbare partners” te zoeken,
stelde ik voor dat hij Wicher van Swinderen in Phoenix zou
bellen. Ik telefoneerde meteen en het eerste contact was gelegd. Joop adviseerde trouwens om Amerbos voor 2.000 gulden per maand te verhuren en mijn lening bij de bank zodoende te financieren.
Playboy heeft een gesprek met Marlon Brando. Hij is een jaar
ouder dan ik. Hij betreurt de meeste interviews. „I am not
going to lay myself at the feet of the American public and invite them into my soul (…). It is dogfood conversation.”97
Hij houdt zich met indianenzaken bezig en zelfs met UNICEF.
„There are people who believe that Nixon is innocent, that he
is a man of refinement, nobility, firmness of purpose, and he
should be reinstated as president, he did no wrong (…). People
believe what they want to believe.”
Vervolgens zei Brando: „Shaw said that thinking is the greatest
of all human endeavors, but I would say feeling was.” Vreemd
dat de interviewer niet onmiddellijk op zo’n uitspraak inhaakt.98
Vriendelijk gesprek met Carl Brandt, maar ik denk niet dat hij
mijn George de Mohrenschildt-verhaal, de Engelse vertaling
van mijn Bruna JFK-boekje, op de markt zal brengen.
Heerlijk nummer in Club Bath met een Aziatische jongen gemaakt. Na afloop zei hij: „I liked you, because you have a big
cock.” Op zulke woorden knap ik direct af.
97 Dat zou iets voor Oprah Winfrey zijn om nog eens te lezen.
98 Playboy Magazine, january 1979.
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New York - Madrid, TWA 904
Roy Buckingham, in 1954-1955 mijn baas bij de United Press
te Amsterdam, is medepassagier. Ik stelde hem voor, nu hij redacteur is van het Sunday Magazine van The New York Times,
een interview door mij te laten maken met Indira Gandhi, nu
haar terugkomst in het machtscentrum van India vrijwel zeker
is. „I would not count Richard Nixon out,” zei hij Later kwam
hij naar mijn zitplaats en stelde voor: „Let’s share a taxi into
Madrid.” Bruce Munn, mijn oude UPI-vriend op het VNhoofdkwartier werkt nu ook voor hem bij de Times. „That is
why I asked to get in touch with you on the George de Mohrenschildt affair.”
Lying: Moral choice in public and private life van Sissela Bok begint
met een hoofdstuk, Is the whole truth attainable? 99 Nietzsche
stelde: „There is only one world, and that world is false, cruel,
contradictory, misleading, senseless (…) we need lies to vanquish this reality, this ‘truth’, we need lies in order to live (…).
That lying is a necessity of life, is itself a part of the terrifying
and problematic character of existence.” Nog een citaat van
Nietzsche: „A great man – what is he? He rather lies than tells
the truth: it requires more spirit and will. There is a solitude
within him that is inaccessible to praise or blame, his own justice that is beyond appeal.”
99 Sissela Bok, Lying: Moral choice in public and private life, Pantheon Books, New
York, 1978.
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Can’t wait to embrace Peter.
Mora Henskens was opgebeld door een secretaresse van de
Nederlandse permanente missie bij de VN met de mededeling
dat zij nooit meer zou worden uitgenodigd, omdat zij mij laatst
mee had genomen naar een receptie van Hugo Scheltema.
„Remember Mora, that man is being watched by the BVD,”
had de juffrouw haar toegevoegd. Mora gaat ambassadeur
Scheltema er een brief over schrijven.
Ontmoette mijn oude vriend Bertie Hilverdink, de visagist.
Hij toonde een bord met het keizerlijke wapen van Iran dat hij
uit handen van keizerin Farah Diba had ontvangen voor diensten aan haar en het hof bewezen. Hij is langzamerhand een der
prominentste make-up artists in de wereld.
Kocht voor Peter The lives of a cell van Lewis Thomas. David
Owen schreef een boekje Human Rights, op zichzelf wel een
belangwekkend onderwerp, maar niet zoals is beschreven door
een bullshitter als Owen.
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Madrid
In het Sanvy Hotel wachtte een briefje met een welkomstwoord van Peter.
Hij kwam om 12.50 uur. Hij was blij met alle meegebracht
spullen en wil 1 januari opzeggen en teruggaan naar Londen.
Denk dat Edwin aan hem zit te trekken. Hij gaf nog meer interviews aan kranten en tijdschriften. Een journalist had hem
gevraagd wie de mooiste vrouw was, die hij in Madrid had gezien: „een non op straat,” was zijn antwoord geweest. Hij is al
ingesteld op verhuizen naar Californië en lijkt er zin in te hebben. Hij wil dan wel zijn rijbewijs halen. Twee schilders zijn
portretten van hem aan het schilderen. Ik wil het huis in Californië De Roekel noemen naar het voormalige jachthuis van
mijn grootvader Hap van der Woude op de Veluwe. De schilderijen zullen daar prachtig hangen.
Sliep in de middag. Vanavond aten we samen een visje in Hotel
Gran Via. Hij krijgt absoluut krankzinnige fanmail van mensen, die hem hebben gezien. Een arts uit Caracas zond een telegram „Contact me, you won’t regret it.”
„Dit is de laatste keer dat je mij in een naaktshow ziet,” zei Peter voor ik naar de show ging kijken in Teatro Principe. Hij
begint een liedje (solo) met de woorden, „Papa, Mama…” wat
mij dan weer tot tranen brengt. Later zijn we nog voor een
snack naar club Otelo gegaan, waar ik dus niet van houd. Peter
rookte een stickie.
4 december 1978

Na een diepe nachtrust voel ik me een ander mens.
Premier Zulfikar Ali Bhutto van Pakistan heeft gezegd: „More
than my life is at stake. Make no mistake about it. The future of
Pakistan is at stake.” Ik denk dat hij gelijk heeft. Volgelingen
van Bhutto hebben zichzelf al in brand gestoken. De regering
van generaal Zia ul-Haq is een smerige CIA-kliek, zoals bij Suharto in Indonesië. Washington neemt wraak op Bhutto. Ze
hebben met Bung Karno hetzelfde gedaan. Bhutto en Sukarno
waren vrienden. Zij dansten niet naar de pijpen van Amerika.
Daar staat de doodstraf op.100
Nicolae Ceausescu rebelleert in Boekarest tegen Moskou.
Roemenië gaat niet blindelings akkoord met wat er via het
Warschau Pact wordt gedecreteerd, zoals het verhogen der militaire uitgaven. Andrei Gromyko is al naar Boekarest gereisd
100 The New York Times, 29 november 1978, door William Borders.
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Richard Nixon blijft de grootste onzin verkopen. Hij vergeleek nota bene zijn beslissing om Cambodja bij de oorlog met
Vietnam te betrekken met de invasie door Eisenhower in 1944
op de stranden van Normandië. Die man is niet goed.
Stralend zonnig weer. Desondanks ben ik voor een keer in een
vreselijk humeur. Ik vind het eigenlijk ontzettend vervelend
om iedere dag tot 15.00 of 16.00 uur te wachten tot Peter
wakker wordt. Met mijn verstand weet ik dat het niet anders
kan. Hij is een theatermens en werkt laat en slaapt laat – hij
slaapt trouwens zijn hele leven al slecht – maar emotioneel
windt het me vreselijk op.
Ik belde mijn broer Theo in Zwitserland, die zei informatie te
hebben ingewonnen over de heren Keijer en Baehr en het advies was voorzichtigheid te betrachten. Hij reageerde weer melig over mijn plannen in Californië. Hij zei tegen Nellie gezegd
te hebben: „Ik denk dat mevrouw Hornkamp uit Purmerend
vast mee gaat.”
Vanmiddag zag ik in een etalage een zilveren lijstje voor de
kleurenfoto van Keke. Peter zei direct: „Het is Sinterklaas, ik
koop het voor je.”
101 The New York Times, 28-29 november 1978, door David Binder.
102 Time, 27 november 1978. Cosima Wagner’s Diaries: Volume 1, 1869-1877, Harcourt
Brace Jovanovich, New York, 1978.
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om de onafhankelijk opererende communist tot de orde te
roepen.101
Het dagboek van Cosima Wagner (1869-1877) Volume I, is verschenen.102 De vrouw was om te beginnen het onwettige kind
van Franz Liszt en een gehuwde Franse gravin. Cosima was met
een bewonderaar van Wagner, Hans von Bülow, gehuwd. Cosima kreeg twee kinderen van Wagner, die Von Bülow in zijn gezin opnam. Pas in 1868, toen Cosima voor een derde maal
zwanger was van Wagner, verliet zij haar man en ging in Zwitserland bij Wagner wonen. Een der mooiste momenten uit Siegfried, de Arpeggios: het bij haar ontwaken, was geïnspireerd op
„watching one night the movement of your fingers in a dream,
when your hand glides through the air,” vertelde Wagner haar.
Peter zegt nu over wonen in Hollywood: „Once you are there,
you will say to yourself: ‘why did I not do this five years ago’.”
Ik moest na de dood van mam dit punt langzaam bereiken.
Over samenwonen daar: „It all depends on you, I would not
want my life to be arranged from hogerhand.” Hij spreekt gelukkig wel over weer gaan studeren in Californië.
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Gezellig in Mariscos y Champan een visje gaan eten gisteravond. Althans dat dachten we; toen de frites werden geserveerd nadat de vis koud geworden was, zijn we weggegaan.
Het regent. Ik werk de in Japan opgenomen interviews maar
uit.
Newsweek 103 wijdt een artikel aan COLONIES IN SPACE en houdt
het voor mogelijk dat voor het einde van deze eeuw 10.000
mensen in de ruimte in laboratoria werken. Vooral Gerald
O’Neill, een fysicus van Princeton, houdt zich met dit onderwerp bezig. Harvard bioloog George Wald zegt: „We are cultivating a race of fractional human beings living in fractional environments. The whole concept of space colonization carries
the impulse to the ultimate limit.” Marshall McLuhan
waarschuwt „that the space exodus would complete a dehumanizing process that is already well along. From the time
Sputnik went up, we have all been crew members on Spaceship Earth; nature doesn’t exist anymore. To move off the
planet to a non-environment would be close to becoming
non-people.” Een andere voormalige gesprekspartner, William
Irwin Thompson, zegt: „These are the people that have a
Kleenex attitude toward Earth – use it and throw it away.”
Fred Charles Iklé104 wijdt een aantal pagina’s in Fortune aan het
opwekken van de angst in het Westen dat de USSR bezig is superieur te worden in haar bewapening ten opzichte van de VS.
Het oude liedje: het in de kaart spelen van het militair industriële complex.

De Amerikaanse psycholoog Donald Hebb schrijft over „intellectual change” tijdens het ouder worden.105 In de jaren dertig
103 Newsweek, 27 november 1978.
104 Fortune, 20 november 1978.
105 Psychology Today, november 1978.
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Droomde dat mam, met een vreemde hoed op, ergens op een
kamer woonde en er erg slecht uit zag. En de andere droom:
ik had een paard dat ik kwijtraakte, omdat ik er even niet aan
dacht voor het dier te zorgen. Maar ik vond het toch weer terug. Begrijp niets van die ongecontroleerde vertelsels van mijn
brein aan mij.
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ontdekte hij dat „removing large areas of the cortex did not always lower the IQ and sometimes even raised it when the area
removed had been disrupting the rest of the brain”. Hij verdiepte zich in die puzzel en kwam tot de conclusie „that intelligence isn’t the goodness of the brain, at least not in the anatomical or physiological sense”. Hij schrijft dat intelligentie vanaf
het twintigste jaar geleidelijk af zou nemen, althans volgens de
meeste psychologen. Hebb constateerde daarentegen dat „peak
performances” bij wetenschappers en schrijvers dikwijls juist in
de dertiger, veertiger en vijftiger jaren voorkwamen. Kants Kritiek der zuivere Rede bijvoorbeeld werd op zijn 57ste jaar gepubliceerd. Hebb vindt dat na zijn zestigste jaar drie belangrijke
verschijnselen optraden: „A diminishing effective vocabulary;
a persistent and insistent repetition of thought patterns, particularly verbal; and a gross change of motivation.”
Hebb ziet zijn leven op zijn 74ste jaar slechts als dat van een toeschouwer. „I have done what I can do about understanding behavior, and no doubt the field will get on quite well without
me.” Hij zit op een kleine boerderij en concludeert dat zijn belangstelling in het algemeen af neemt, omdat hij minder goed in
staat is efficiënt problemen te bevatten en doorgronden. „I no
longer have the arrogant confidence that I can master new ideas
and developments in the field. I am also aware that old men
outlive their abilities without realizing it, and can easily make
fools of themselves, or at least do their past reputations no good.
However, I am not quite senile, not yet. I can still keep up appearances, and there are points on which I can still outtalk
younger colleagues. But – between you and me privately – the
picture is one of slow, inevitable loss of cognitive capacity. For
one of my theoretical persuasion, it is fascinating to watch.”
Perfecte lunch met Peter in Casa Julian. Adviseerde hem te
rusten deze middag.
„Wat ga jij dan doen?”
„Ook slapen.” Ik viel als een blok in slaap en werd precies om
18.00 uur vanzelf wakker, omdat ik beloofd had Peter dan te
zullen wekken.
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Peters vriendin in de show, Merry Webber, kwam me ten afscheid een cadeautje brengen. En dat van haar schaarse centjes.
Het is een wezentje dat je zou willen beschermen. „Remember,” zei Peter, „zij is pas 21 jaar.”
Peter Hattink van de GPD heeft mijn informatie over het komende boek inzake Juliana voor zijn kranten gebruikt. Heel
autoritair zei hij dat de koningin onder de indruk was van Karel
Hugo’s ideeën over een socialistische monarchie. Irene schijnt
er fascistische neigingen op na te hebben gehouden in de tijd
dat zij tot een generaal Franco supporter werd gerekend. Dat
schijnt ook de mening van William Hoffman te zijn. Wat weet
die man er eigenlijk van?
In Human Behavior wordt vermeld dat de lezers van het blad
Good Housekeeping die idiote Anita Bryant met haar antihomo
kruistocht „as number one most admired woman” van Amerika hebben uitgeroepen. Hoe werkt zoiets? „America’s greatest
American,” zeiden de lezers. Terwijl Ladies Home Journal een
soortgelijk onderzoek instelde. Daar kwam men tot de conclusie dat Adolf Hitler en Anita Bryant „have done the most damage to the world”. Een andere opzienbarende uitkomst is die
van de radiocommentator Stan Mayor in Miami, die luisteraars
vroeg op wie zij zouden stemmen als in 1980 Nixon tegen Edward Kennedy zou uitkomen. Zeventig procent stemde voor
Nixon: 20 procent voor Kennedy. Hoe is het godsterwereld
mogelijk?106
Mijn oude vriend Emile van Konijnenburg zei altijd dat het
onvermijdelijk was in het „vak” van politiek leider dat „grote
presidenten” in vergetelheid aan hun einde kwamen, zoals
Bung Karno en Charles de Gaulle. Iets dergelijks is nu toch aan
de gang in China met de Grote Roerganger, Mao Tse-tung.
Op muurkranten staat te lezen dat Mao’s „thinking was metaphysical in the last years of his life and for all kinds of other reasons, supported the Gang of Four in raising their hands to strike
down comrade Deng Xiaoping”. Er staat nu ook te lezen dat
Mao Deng liet wegpromoveren op advies van diens nu gehate
echtgenote, Chiang Ch’ing en de voormalige minister van Defensie Lin Piao. Zullen we ooit weten hoe deze zaken in elkaar
hebben gezeten?107
Met bloedend hart maakte ik Peter al tegen het middaguur
wakker, omdat ik naar het vliegveld moest. Hij zei pas tegen
07.00 uur te zijn ingeslapen. „Dat slapen wordt een probleem,
Willem,” zei hij. „Ik lag te vloeken.” Hij heeft al slaapproble106 Human Behavior, november 1978.
107 Time, 4 december 1978.
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Madrid - Amsterdam, KLM
De eerste Nederlandse kranten brengen weer de nodige jobstijdingen. De ACF (kinine) aandelen zijn gezakt tot 134 punten.
Verder werd gestaakt bij het openbaar vervoer in Amsterdam
en bij de posterijen. Ook het Maagdenhuis schijnt weer eens
bezet te zijn. Ook veel commotie over de vrijlating van Pieter
Menten.
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men zolang ik hem ken. Hij vroeg ook een aantal zaken mee
naar Amerbos te nemen, zoals een „pink crystal ball” die belangrijk voor hem is.
Ik werd helemaal naar van dit afscheid en kreeg het vreselijk
aan mijn maag. Hij benadrukte: „Don’t worry about me,”
maar dat doe ik toch altijd. „Thank you for everything,” zei
hij, maar hij zal nooit weten hoe dankbaar ik hem ben voor
zijn blijvende en zich verdiepende affectie, die als een paal boven water staat.
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Amerbos

Mams liefste vriendin uit haar studententijd in Amsterdam is
overleden. De familie heeft mij onder de annonce gezet, omdat
ik altijd zeer close met haar was.
De vriendin van Margaret Mead, Rhoda Metraux, schrijft dat
Margaret mijn laatste briefje op prijs stelde.
Jonathan Power bedankt nog eens voor de introductie bij
Georgii Arbatov, waardoor hij een paginagroot interview in de
wereldpers kon publiceren.
Robert Maxwell schijnt nu toch serieus een boek van mij met
professor Jermen Gvishiani in Moskou108 te willen doorzetten.
Goed nieuws dus. Zond het contract onmiddellijk getekend
naar hem terug.
Schreef Peters moeder een brief over onze dagen in Madrid.
Ook vertelde ik iets over Californië. Ik zou het huis in Hollywood kunnen kopen. De heer Coté van de AMRO adviseerde
Amerbos weg te doen.
108 Zie bijlage 14.
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Ik was close met Jan Kikkert gisteravond. Voel me op mijn gemak met hem.
135

Amsterdam

Pieter Menten heeft volgens Henk de Mari in De Telegraaf gezegd dat hij in 1945 vrij is gekomen door bemiddeling van
prins Bernhard. Menten had de prins en prinses Juliana in 1936
in Polen ontmoet in het huis van de zanger Jan Kipura. Dat
moet tijdens de huwelijksreis zijn geweest. Vreemde zaak. Israël heeft juist om uitlevering van Menten gevraagd wegens
oorlogsmisdaden.
H. Brandt Cortius heeft in Vrij Nederland majesteitsschennis gepleegd onder het pseudoniem Jan Eter. Begrijp nooit waar die
camouflages, hij heeft er verscheidene, voor dienen. Premier
Dries van Agt vond dat er „schandalige woorden” waren gevallen en minister De Ruiter gaat Justitie op gang brengen.
Ook professor W.F. de Gaay Fortman vindt het „een duidelijk
geval van majesteitsschennis” als opgenomen in het Wetboek
van Strafrecht.
Prins Bernhard zou „de zaak voor een paar miljoen hebben bestolen en een spoor van venerische ziekten hebben achter gelaten”. „Als Beatrix en Claus op de troon komen, wordt het een
saaie troep in Den Haag” en meer van dit soort onzin. Bernhard zou het liefst in een Zuid-Amerikaans bordeel een vliegtuig verkwanselen. Hoe komt de man er bij. Thérèse Cornips,
Maarten ’t Hart en Rudy Kousbroek hebben in NRC Handelsblad gepleit voor openbaar eerbetoon voor Brandt Cortius, die
men thans de burgemeester Grunsvenprijs te Heerlen wil onthouden. Echt een stom Hollands relletje.
Wim Klinkenberg vertelde dat hij premier van Agt op een
persconferentie heeft doorgezaagd over een brief uit 1932 van
prins Bernhard aan Adolf Hitler. Van Agt heeft alleen maar met
drie keer „nee” geantwoord.
Jan Cremer belde. We troffen elkaar in Hartedief voor een
maaltijd. Bood een flesje wijn aan dat achteraf ƒ 32,50 bleek te
kosten. Absurd. Jan voelt zich in Amsterdam als in een fuik. Hij
ziet geen kans zich vrij te maken en denkt nog twee jaar nodig
te hebben voor hij weg kan, bijvoorbeeld om zich eveneens in
Californië te vestigen.
Soms maakt hij politiek rake opmerkingen zoals: „Wat moeten
ze in het buitenland denken: Aantjes wordt afgezet wegens een
naziverleden en Pieter Menten wordt vrijgelaten, terwijl werd
bewezen dat hij bij massamoorden was betrokken.”
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Schrijf nu snel mijn boek over Amerika af voor Peter Loeb.
Wim Klinkenberg schijnt beroddeld te zijn in de NRC Handelsblad. Ik heb het niet gezien. Belde Adriaan van Dis om er achter te komen. Hij vond dat Brandt Cortius mocht schrijven wat
hij wilde, zelfs als het gelogen was. Ik was het hier dus volkomen mee oneens. Toevallig vertelde hij dat hij voor een komend bijvoegsel van NRC Handelsblad acht columnisten over de
Oranjes liet schrijven. Ik informeerde hem dus over het komende Juliana-boek in Amerika. Hij vroeg of ik er meteen een
stukje over wilde schrijven. Ik bel het morgen door. Ook bood
ik een artikel aan op basis van een van de laatste gesprekken
met professor José Delgado in Madrid. Ir. Roosendaal van de
wetenschapsredactie had het gelezen en gezegd dat hij net een
artikel had geschreven, waar de mededelingen en gedachten
van Delgado reeds in waren opgenomen. Ik antwoordde dat
die mijnheer ongetwijfeld loog. Ook mijn artikelen over Rostov, Forrester en de Kondratiev-cyclus waren afgewezen. Ik
zag in de weekendeditie een artikel met veel van deze informatie. Het zijn gewoon ordinaire dieven.
11 december 1978

Professor Georgii Arbatov bedankt me voor de introductie van
Jonathan Power en vraagt om commentaar op zijn interview
met hem. Hij heeft pas in januari tijd aan ons voorgenomen
boek te werken.
Abigail McCarthy schrijft: „We seem to be made as to find our
own deaths unthinkable. Others die. It hardly seems credible
that we ourselves will. This attitude is in part, I suppose, a protective device of nature.” Vroeger overleden mensen omringd
door familie en geliefden in een daarvoor gereserveerde kamer
in het huis. De scheiding van het leven was minder abrupt en
ruw als tegenwoordig. De waardigheid werd tot het laatste
moment bewaard. Tegenwoordig sterven mensen, zoals tante
Meta de Vries, in verzorgingstehuizen of op ziekenzalen. Wie
heeft nog tijd voor demente ouden van dagen? McCarthy zegt
zelfs: „Some how the war on the causes of death gradually became a war on the dying (…). The labor to keep the body alive
at the expense of the person by which those doomed by age or
disease lose all dignity. Their suffering is needlessly prolonged.”
Ik moet Elisabeth Kübler-Ross lezen over de psychologie der
stervenden.109
In Dallas is besloten dat de Amerikaanse rechter mijn dagboe109 The New York Times, 23 november 1978.
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12 december 1978

Adriaan van Dis zegt verheugd te zijn over mijn bijdrage voor
het komende Oranje-bijvoegsel van NRC Handelsblad.
Jean Windt zei: „Ik heb me laten besnijden.”
„Waarom?”
„Ik trok me zes keer per dag af.”
Jimmy Carter schijnt nu toch te zijn overgehaald de handel met
110 Zie bijlage 15.
111 Zie bijlage 16.
112 The New York Times Magazine, 26 november 1978.
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ken mag inzien ten einde vast te stellen of Time het recht had
mij als een halve communist voor te stellen. De stukken zijn
gearriveerd.110 Ik heb Gerard Schuyt van de NVJ gevraagd wat
hij ervan vindt. „Nooit doen,” komt zijn antwoord op neer.111
Isaac B. Singer kreeg de Nobelprijs voor literatuur. Tegen Richard Burgin van The New York Times Magazine 112 laat hij zich
uit over zijn leven.
„Really, there are two powers in me: one power dreams about
going away somewhere to an island and hiding from this whole
abomination, from this whole cruelty: ‘Don’t ever see another
human being. Lock yourself up and live like a misanthrope.’
Another power tells me to accept people, talk to them.”
„A man must have some contact with humanity. I would say
that the best contact with humanity is through love and sex.
Let’s say a man can play a very strong man: a big man, a dictator. But in sex, he may become reduced to a child or to an imp.
The sexual organs are the most sensitive organs of the human
being. An eye will not stop seeing if it doesn’t like what it sees,
but the penis will stop functioning if it doesn’t like what it sees.
I would say that the sexual organs express the human soul more
than any other limb of the body.”
Literatuur ziet Singer als vermaak. „It seems that the analysis of
character is the highest human entertainment. And literature
does it, unlike gossip, without mentioning real names. Writers
who don’t discuss character but problems, stop being entertaining. We always love to discuss and discover character. This is
because character is differrent and human character is the greatest of puzzles.”
Hij vindt het verder ongezond als een schrijver zich verbindt
aan politieke of sociale zaken. „The greatness of art is not to
find what is common but what is unique. And because of this,
the moment the writer begins to dabble with masses, with generalizations, he’s already out of his profession.”
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de USSR te intensiveren. De CIA en andere oorlogshitsers zullen
niet blij zijn. Niet minder dan vierhonderd Amerikaanse zakenmensen hebben in Moskou een ontmoeting met Leonid
Brezhnev gehad. Dat is de club waar dr. Jermen Gvishiani zich
het vuur voor uit de sloffen loopt.113
Een strijdpunt blijft de zogenaamde Trade Act van 1974 waarbij een toename van handel werd gekoppeld aan sovjettoestemmingen joden te laten emigreren. Na de aanname van die
regel bracht Moskou de jaarlijkse hoeveelheid van 35.000 joodse emigranten terug tot 13.459 in 1975. Craig Whitney noemt
Gvishiani in dit verband als een der invloedrijkste Russen.114
13 december 1978

Minister A.C. van der Klauw van Buitenlandse Zaken moet
voor 37.000 gulden met een charter uit het Nabije Oosten
worden overgevlogen om vandaag een spoeddebat in de kamer
te kunnen bijwonen over de affaire Pieter Menten.
Ik had een lang telefoongesprek met Casper. Hij vindt dat ik
steeds bezig ben zijn coup de foudre met zijn nieuwe vriendin te
ondermijnen door bijvoorbeeld te waarschuwen dat Frank
Heckman had gezegd: „Laat Casper nog maar eens goed naar
de foto van zijn vriendin in Brazilië kijken.” Ik denk nu eenmaal dat hij zich inderdaad te snel in een beslissend avontuur
stort.
Lunchte met Milan Potuznik in Promenade Hotel. We hebben
ook over de Sovjet Unie gedebatteerd. Ik nam de positie in –
zoals ik steeds heb gedaan – dat als ze hun roer recht houden,
het sovjetcommunisme zal slagen. Milan gelooft dat „if they do
not change, they will have a rebellion on their hands”.
Wipte bij ambassadeur A. Romanov binnen. Hij zei: „I told
Dirk Keijer many times: on the tennis court one has to be
quick, but in business one should not speak too quickly.” Romanov heeft Keijer meegenomen naar de ambassadeur van Nigeria in Den Haag. Nu maakt Keijer regelmatig vlugge trips
naar Lagos en Londen om zaken in Nigeria van de grond te
krijgen.
„I do not understand why the Foreign Trade section in the ministry of Economic Affairs does not like him.”
Ik opperde: „May be they consider him as not realiable.” Ik
doelde er op dat Keijer van alles belooft en toezegt wat hij beslist niet na komt.
113 Zie de lijst van aan de US-USSR Trade and Economic Council te New York verbonden
personen. Bijlage 17.
114 The New York Times, 10 december 1978.
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14 december 1978

Ik ontving een aardige brief van Peter Loeb. „Het Amerikaanse ziektebeeld” staat hem als titel voor ogen. Hij vindt de teke115 Duizend maal heb ik me afgevraagd hoe mijn leven dan geweest zou zijn.
116 Jarenlang hield Keijer me met dergelijke beloften aan het lijntje.
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De ambassadeur benadrukte dat mogelijkheden met de Hoogovens en de Sovjet Unie iets te gaan doen, waren doodgebloed.
„Maar de AMRO opent nu een kantoor in Moskou,” zei ik.
„Die wel, maar ook Heineken had zich teruggetrokken. Ik
denk dat mijnheer Freddy Heineken – die moet onderduiken
om niet gekidnapt te worden – soortgelijke en dezelfde bezwaren heeft met ons zaken te doen als Frits Philips,” aldus de ambassadeur. Wat hij eveneens totaal onbegrijpelijk vond was dat
de heer Van Agt opnieuw de heer Pieter Menten de vrijheid
had laten geven. Ook had hij geen goed woord over voor Hans
Wiegel. „Did you see, Willem, how his attitude changed when
he met the boys of the Unions? He smiled like a Japanese.”
Het was hem opgevallen dat André Spoor, ondanks de uitnodiging en zonder zich te excuseren, niet op zijn jaarlijks receptie
was verschenen. Op een diner te Wassenaar had men hem naast
journaliste An Salomonson van NRC Handelsblad gezet. „All I
did with her is discuss the weather.” Er gaat niets boven journalisten die weten hoe zij contacten moeten leggen en onderhouden.
Ik belde mejuffrouw G. Büringh Boekhoudt dat ik er over
dacht naar Californië te vertrekken. Het leek haar een prima
gedachte. „Ik heb je altijd gezegd dat ik dacht dat je in Amerika je draai zou vinden.”115 Mevrouw Hornkamp vond het een
vreselijk bericht en zei er de hele nacht niet van geslapen te
hebben.
Na een onaangenaam telefoongesprek met de heer Baehr in
Zwitserland belde ik Dirk Keijer. Hij noemde mijn opening
naar Abdelkadir Chanderli „belangrijk” en de silobouw in Soedan zou 700 miljoen dollar kunnen gaan bedragen, „dan verdien jij één miljoen.”116 Hij vond dat Baehr en hij me „keurig”
hadden behandeld.
„Ja, maar hoe vaak heb ik je niet aan je beloften moeten herinneren?”
Hij ontkende glashard dat dit het geval was geweest. Hij deelde
verder mee dat het kantoor van dr. Jermen Gvishiani in Moskou de Nederlandse ambassade had verzocht informatie over
zijn bedrijf Investronic te verstrekken.
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ning van een verdwaasde Carter op de omslag uitstekend. Ze is
getekend door Gerard Huysman uit Zaandam. Ik weet het nog
niet.
Max Westerman kwam langs op Amerbos. Het blijft een vreemd
baasje, maar wel aantrekkelijk (fysiek).
De majesteitsschennis van Brandt Cortius brengt vele pennen
in beweging. Hij schijnt Beatrix „prinses leegheid” te hebben
gedoopt, wat andermaal onderstreept dat die man geen mallemoer van het koningshuis weet. Als Beatrix iets niet is, dan is
het „leeg”. Mijnheer Jan Eter lult in de ruimte. „Is het Oranjehuis vogelvrij?” vroeg Stan Huygens zich af in De Telegraaf. En
nu is er een ernstige beschuldiging bijgekomen dat prins Bernhard een hand zou hebben gehad in de vrijlating van Pieter
Menten. Dit zou althans bij diens eerste invrijheidstelling in
1945 het geval zijn geweest.
President Carter wil een wetsontwerp indienen waarbij het de
politie wordt verboden razzia’s uit te voeren om geschriften of
materiaal in beslag te nemen dat doelt op het informeren van
het publiek. In Stanford zijn foto’s in beslag genomen in de burelen van The Stanford Daily om verzet van studenten en burgers tegen de politie tijdens een demonstratie te documenteren.
Via foto’s wil men arrestaties verrichten. Dat gaat wel erg ver.
Het Hooggerechtshof stemde 5 tegen 3 dat de razzia in orde
was. Daar wil Carter, als beschreven door Anthony Lewis, wat
aan doen. Terecht. Maar zal het lukken?
15 december 1978

De Volkskrant werd vanmorgen naast De Telegraaf bezorgd. De
eerste is een onvergelijkbaar betere krant.
Werd om 5.30 uur wakker omdat ik van mam droomde; zeer
gedetailleerd, haast of zij nog leefde. Ik wilde alles onthouden
maar weet er niets meer van. Slaap betekent dat de stoplichten
in je brein op oranje flikkeren.
Ontmoette de tekenaar Gerard Huysman, een Ard Schenkachtige bink, zeer groot en zeer blond met een paar volmaakt
ernstige ogen. Precies zoals ik hem voor het eerst „zag” in De
Typhoon. „In mijn hart zou ik het liefste een half jaar alleen willen schilderen, dat is wat ik echt zou willen.” Toen ik hem belde om de omslag van mijn Amerika-boek te maken, zat hij te
wachten tot er iets zou gebeuren. „Jouw zaak kwam uit de hemel vallen.” Hij kon niet geloven dat ik uitsluitend op de foto
in de krant was afgegaan. Dat deed Gerard Croiset immers ook.
Hij studeerde aan de Rietveld Academie na eerst in een fabriek
te hebben gewerkt. Wat me bijvoorbeeld opviel was dat hij de
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Om 12.45 uur ontmoette ik Dirk Keijer in Hotel de l’Europe.
Ambassadeur A. Romanov zal in februari Nederland verlaten.
Gaf dit bericht door aan André Spoor van NRC Handelsblad en
141
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olieramp bij Bretagne een grotere ramp vond dan de 583 doden bij de vliegtuigbotsing vorig jaar op Tenerife.
Er ligt een diepe ernst in Gerards ogen. Dat is voor mij aantrekkingskracht nummer één. Hij was nogal openlijk in zijn
uitspraken. Hij zei dat zijn jeugd een ramp was geweest. Maar
nu gebeurden er fijne dingen. Hij sprak over zijn vriendin Helmi, die sociaal werkster is en hem uit de diepte weg heeft getrokken. Ik nam hem mee naar Amerbos voor koffie.
Staatssecretaris N. Smit-Kroes is van mening dat prins Aschwin, als broer van KLM-commissaris prins Bernhard, recht had
op gratis tickets. Vreemd. Verder is bekend geworden dat F.
Besançon van de KLM 550.000 gulden smeergeld van McDonell Douglas kreeg toegeschoven op een Zwitserse bankrekening. W.F. Duisenberg wordt nu KLM-commissaris. Intussen
heeft F. Otten van Philips Wim Kok op zijn lazer gegeven, dit
vanwege een opmerking in een FNV-publicatie over de ontvoering van Philips-directeur Schuitema in Nicaragua.
Bezocht mijn oom Alexander Poslavsky.
We zaten in zijn werkkamer deze keer. Er stond een portret
van de Poslavsky’s, nog uit de tsarentijd, dat ik niet eerder had
gezien. Het portret was in Tasjkent genomen, waar zijn grootvader de gouverneur voor Russisch-Azië was. Ik wilde erover
praten, maar hij reageerde als altijd terughoudend over dat onderwerp. Dat begrijp ik trouwens niet. Zijn afkomst vanuit
Rusland is van de bovenste plank, dus waarom deze geheimzinnigheid? Zijn grootvader was al voor de revolutie van 1917
gestorven. De zuster van zijn vader, graaf Ilia Poslavsky was aan
kanker gestorven en twee broers werden als tsaristische officieren door Stalin vermoord. Over zijn grootmoeder sprak hij in
het geheel niet. Zij moet een der eerste Russische vrouwelijke
artsen zijn geweest en overleed aan een ziekte, die zij bij veldwerk in Russisch-Azië had opgelopen.
Zijn vertrek bij de Willem Alexander Hoeve heeft hem zeer
aangegrepen, omdat het op zo’n smerige manier heeft plaatsgevonden. Tenslotte was hij 25 jaar lang geneesheer-directeur.
Hij moet achter zijn rug om door zijn eigen bestuur zijn verraden en verkwanseld, althans in die woorden liet zijn vrouw
zich uit. Kennelijk is een grote last van hem afgevallen. Hij is
weer een ander mens, meer als vroeger.
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Jan van Beek van de GPD. Hij vertelde dat Moskou de helft van
het project van 700 miljoen voor Soedan zou financieren. Hij
adviseerde vooral de samenwerking met mijn vriend Abdelkadir Chanderli in Genève prioriteit te verlenen. „Dat is serieus.”
The New York Times drukte over de hele voorpagina een kop
af: US AND CHINA OPENING FULL RELATIONS: DENG WILL VISIT
WASHINGTON JANUARY 29.117 Jimmy Carter kondigde dit historische besluit via de televisie aan en zei dat het tijd werd om
na het verbreken van normale banden in 1949 de realiteit onder ogen te zien. Dit betekende tevens dat de diplomatieke betrekkingen met Formosa werden opgeschort en het wederzijdse defensieverdrag met Taipeh werd beëindigd. Dat is niet mis,
want de buitenlandse politiek dreef op de verbinding met Taiwan, zoals ze in Amerika zeggen.
Vooral in Moskou zullen ze zich hier bezorgd om maken.
19 december 1978

Had een diner bij mij thuis met Casper en Martin. Het was gezellig.
Indira Gandhi is haar zetel in het parlement kwijt en moet naar
de gevangenis. Ik ben benieuwd of dit goed gaat aflopen.
Ben met Frank naar Croiset geweest. Ik vertelde Croiset over
Franks vriendin en de zelfmoordpogingen die zij had gedaan.
Croiset had Frank gezegd dat hij haar moest verlaten maar ik
kreeg sterk de indruk dat Frank het niet hoorde, of het niet
wilde horen.
20 december 1978

Pat Russell meldt uit Dallas dat Time op 22 januari naar Amerbos zal komen om een onderzoek in te stellen naar mijn dagboeken, waaruit zou moeten blijken dat ik „a key Bernhard
anti propagandist” zou zijn.
Russell zond ook een brief naar een senaatscommissie in Washington, kennelijk op mijn verzoek (maar ik herinner me de details niet: het gebeurde op advies van of Joe Borkin of Harry
Torczyner).
Peter schrijft uit Madrid: „Slept wonderfully last night. I feel
like a different human being. I glow and have loads of energy
and I am full of zest for life. Wish you had seen me like this.”
Hij is nog steeds van plan de show in Madrid vaarwel te zeggen
in januari.
117 The New York Times, 16 december 1978.
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Daar ga je weer met de geschiedvervalsing. Zoals uitvoerig in de
delen 1961 tot 1964 uiteengezet, is de enige ware reden dat ik met
de groep Rijkens in conflict kwam, de intrede in ons gezelschap
van de voormalige CIA-agent en inlichtingendienstman Werner
Verrips geweest. Alle betalingen door de groep Rijkens zijn in de
Memoires van 1956 tot 1962 exact vermeld. Toezeggingen en verplichtingen kwamen de heren blijkens de door mij vermelde feiten vrijwel nooit na, maar dat kon me uiteindelijk ook niet veel
schelen, want daar ging het niet om. Het is dus onvoorstelbaar hoe
professor Duynstee dergelijke beweringen durfde te doen, waar hij
hoogstens in de marge iets over had gehoord, misschien zelfs van
zijn andere vriend Luns. Ik heb onmiddellijk een brief naar Vrij
Nederland gezonden om duidelijk te proberen maken hoe het wel
is geweest en waarom ik werkelijk ruzie met de heren rond Rijkens kreeg. Emile van Konijnenburg en ik verzoenden ons in
1966 in Jakarta, een verzoening die door Sukarno werd bewerkstelligd.

118 Vrij Nederland, 23 december 1978.
119 Ben over het jaar niet zeker.
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Met de kou zie je hoe lijsters geen kruimel voor de mussen laten liggen en meeuwen niets voor de lijsters. Ik strooi overgebleven rijst zodat ook de mussen aan hun trekken komen.
F.J.F.M. Duynstee gaf een interview aan Bibeb.118 Hij zegt dat
hij zich maar een keer in zijn leven belangeloos heeft ingezet
en dat was voor de kwestie Nieuw-Guinea. Hij vond de Lunspolitiek desastreus. „Ik heb altijd tegen Luns gezegd, je moet
de zaak uit de ethische beloftesfeer halen. Maar hij bleef bij die
belofte van het zelfbeschikkingsrecht voor de Papoea’s. De
groep Rijkens met mijn vriend Van Konijnenburg hadden de
journalist Oltmans als boodschappenjongen. De groep kwam
op voor het bedrijfsleven (W.O.: Wat maar ten dele waar was)
en de bedoeling was de zaak vertrouwelijk te regelen, zodat
Sukarno niet met Luns in conflict zou komen. (W.O.: Complete onzin: Sukarno en Luns waren in conflict sedert Sukarno
Luns niet wilde ontvangen tijdens een stop-over in Jakarta in
1951).119
„Daarom moest Luns het voorstel doen,” aldus Duynstee tegen
Bibeb. (W.O.: Welk voorstel? Het is uit de duim gezogen).
„Maar ze kregen ruzie met Oltmans, want die vroeg naar hun
zin teveel geld. Waarna deze alles in de pers onthulde (…).”
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22 december 1978

In Washington is bekend gemaakt dat voor 95 procent zeker is
dat er in Dallas toch vier schoten op JFK zijn gelost. Dit moet
aantonen dat er wel degelijk een tweede schutter in het spel is
geweest.120
De journalist Lunshof is overleden. Ik behoud een aardige herinnering aan de man.
Kreeg een erg lieve brief van Peter, die via Mora Henskens in
New York naar Amerbos kwam. Hij vindt de acteurs in zijn
musical „sheep” en de show zelf „a pathetic circus”. Hij krijgt
nog steeds de meest absurde briefjes van mensen die naar het
theater zijn geweest. „And, of course, they all want the same.”
Een onbekende bewonderaar blijft brieven en rozen zenden.
Ook een militair („I think you would like him.”) komt steeds
opnieuw naar zijn kleedkamer. Hij geeft ook weer een lijstje
vitaminen op die hij nodig heeft. Hij ging er vanuit dat ik zijn
brief in New York zou krijgen.
Een sensationele reportage over de brieven van prins Bernhard
aan Hitler die werd aangekondigd in Nieuwe Revu, heeft nauwelijks enige aandacht gekregen.
23 december 1978

Adriaan van Dis belt over het bijvoegsel van 16 december onder de titel De gevoelens van het volk ten aanzien van Oranje. Hij
liet Jan Blokker, Nico Scheepmaker, Rudy Kousbroek, Sheherazade (wie dat ook mag zijn), Opland, Eppo Doeve, Willem
Brandt, Henk Hofland, Gerrit Komrij, Frits Muller, Willem
Frederik Hermans en dr. A.L. Constandse aan het woord. Terzijde heeft hij ook mijn reportage over het komende Julianaboek in de VS afgedrukt, waarin ik eindig met de opmerking
dat het treurig was dat juist in het buitenland een eerste vrij
bedroevend verhaal over Juliana moest verschijnen. Er zijn de
nodige commentaren (op) verschenen. Die laatste zin werd
door velen als anti-Oranje uitgelegd. Als gevolg van dit bijvoegsel waren er tien abonnementen opgezegd.
24 december 1978

Het parlement in India heeft Indira Gandhi weer terug naar de
gevangenis gezonden. Hoe kan dit? Er heerst onrust. Gisteren
zijn er achttien doden gevallen. Tot dusverre werden 30.000
demonstrerende Gandhi-aanhangers opgepakt.
Ik heb de laatste dagen non-stop gewerkt aan het Amerika120 The Washington Post, 23 december 1978.
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boek voor Peter Loeb. Vreemd dat die stapel papier straks in
een pocket zal zijn veranderd.
Peter Serkin speelt Vingt regards sur l’enfant-Jésus van Olivier
Messiaen. Prachtig. Uniek.
Nachtmis op televisie. De goegemeente zit volledig voor aap.
Dit soort ezelsbruggen en afleidingmanoeuvres zouden al jaren
geleden overwonnen moeten zijn.
Ben na middernacht een lange route door de polders gaan fietsen. Heerlijke frisse wind. Ga Peter nog schrijven.
Kerstmis 1978

Bij het samenstellen van een manuscript moet je jezelf voortdurend eraan herinneren niet te perfectionistisch te willen zijn.
Tweede Kerstdag 1978

Ook zo’n onzin, nog een „feest”-dag.
Heb eerst meer frisse wind in mijn brein nodig, ga fietsen. Ook
dat heb ik aan Peter te danken. Als hij belt vraagt hij meestal:
„Heb je vandaag gefietst?”
Ontmoette de glasschilder Frans Hartong in Thermos. Ik vind
hem aardig. Ik wees op Manus de Lucanet en zei: „Niets voor
jou?”
„Al gehad.”
27 december 1978

Mijn Amerika-boek is gereed. Heerlijk. Nu eerst Peter schrijven.
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28 december 1978

Indira Gandhi is na een week in de nor weer vrij gelaten. Farce.
29 december 1978

Een bewogen en waardevolle brief van Frederick Ress uit
Minneapolis: „It is sad that distance is so against us. If I did live
near you, I would probably make a pest of myself. The small
amount of time we have been together, I have learned to both
respect you and consider you a special friend.”
Dit is dus wederkerig.
Ontmoette Richard Thieuliette in Thermos. Hij ziet een
droom in vervulling gaan. Hij gaat filmen in Yucatan en Guatemala. Het wordt een reportage over de Mayacultuur. Dat is
wat hij altijd heeft gewild. Hij filmt met een Fransman, die
eveneens een film over de Borobudur op Java maakte.
Broer Theo en Nellie arriveerden tegen 17.30 uur. Ik zag direct dat zij mams zegelring en een andere lievelingsring van
mijn moeder droeg. Dit verwarmde me. Later arriveerden de
zuster van onze vader met haar zoon en diens vrouw Anne
Mennega.
Dirk Keijer belde uit Zwitserland dat hij te weten was gekomen dat Vladimir Tolstikov, tot voorkort ambassadeur in Peking, de heer Romanov zou gaan vervangen. Het leek hem
nuttig Rob Soetenhorst te tippen. Ook moedigde hij me aan
een interview met Romanov te maken voor diens vertrek naar
Moskou.
30 december 1978

Lunch bij tante Jetty in Wassenaar. Zij wordt erg oud. Ik vond
haar bitter.
Theo leest mijn Amerika-boek. Hij vindt het te springerig en
daardoor niet eenvoudig om als betoog te volgen. „You should
help readers along to understand your arguments,” zei hij.
31 december 1978

Koningin Juliana wijdde haar kerstrede aan het Jaar van het
Kind dat gaat komen. Wanneer je goed leest wat zij zegt, rijzen je de haren te berge. „Vandaag mag worden gezegd (dat
het kind ons nodig heeft) waar we de geboorte herdenken van
het Kind van Bethlehem. Hij werd een mens, die meer leed
dan ooit iemand anders ter wereld: een mens die meteen daarmee heel de wereld overwon. Niet de aardse wereld, maar de
werkelijke daarom heen.”
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Jan van Wieringen meldt in de Volkskrant dat de onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden definitief tot de
conclusie komt dat de moorden op Kennedy en dominee Martin Luther King complotten zijn geweest.
Theo en Nellie zijn vertrokken. Het geeft me na alles wat er
gezegd is een draaierig gevoel.
William Borders schrijft in The New York Times122 over mevrouw Indira Gandhi. Net als Bernard Kalb vroeger president
Sukarno omschreef als een dictator – ook nog met communistische sympathieën – is volgens deze Amerikaanse mijnheer Indira de eerste dictator in de wereld geworden, die per democratische stemming werd afgezet en de bak in ging.
121 Later heb ik ze vrijwel allemaal vernietigd.
122 The New York Times, 21 december 1978.
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Sorry, maar ik vind dit niet alleen abracadabra maar klinkklare
onzin, op het pijnlijke af.
De koningin vervolgde: „Juichen er bij elke geboorte engelen?
Beschermengelen? Is er wel of niet plaats in de gastvrije herberg,
waar het kind zou horen te zijn?” Hare majesteit eindigt met
gebazel over „het enig waardevolle is het licht. Het licht schijnt
in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.”
Pijnlijk.
We keken vanavond naar Koot en Bie en openden een fles
champagne. Daarna ontspon zich een gesprek over het verleden. Theo vindt dat ik de dozen met brieven tussen onze ouders onmiddellijk moet vernietigen. Hij acht het onbehoorlijk
er zelfs in te lezen. Ik pleitte dat ik ze als deel van mijn dagboek
wilde bewaren, maar ik heb daar dus ook grote twijfels over.121
Waar ik helemaal van onderste boven ben, is dat Theo vertelde
dat hij en Hendrik onze ouders, die in 1950 naar Zuid-Afrika
emigreerden, hadden gesmeekt om niet te komen. Die komst
was een absolute ramp geweest. Alle problemen waren later
door het verblijf van mijn ouders aldaar veroorzaakt. Ik wist
dus met zekerheid, omdat ik in 1950 het vertrek uit Amsterdam van onze ouders naar Zuid-Afrika van nabij meemaakte,
dat zij naar Kaapstad gingen om mijn broers te helpen van de
grond te komen. Zij kochten er een huis en mijn broers hadden weer een dak boven hun hoofd. Mijn oudste broer was
niet in Zuid-Afrika toegelaten en verbleef nog in een kopermijn in Rhodesië. Hij werd pas in Kaapstad toegelaten, nadat
mijn ouders zich er hadden gevestigd. Vreselijk dit achteraf te
moeten horen.
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Ook in Iran faalt Washington op een pijnlijke manier. Ze hebben nog wel een oud-CIA-directeur, Richard Helms, als ambassadeur gezonden. Hoe is het dan mogelijk dat Washington
de massale onvrede, stakingen en chaos niet heeft zien aankomen. Op 29 december benoemde de sjah een oppositieleider
tot premier, Shahpour Bakhtiar. Er is weer een zogenaamde
burgerregering, maar de chaos in het land is compleet. Eerst
wist Carter niets beter te doen dan oorlogsschepen te sturen.
Daarna volgde veel te laat een verklaring van Amerikaanse
steun voor Mohammed Reza Pahlavi, maar de fundamentalisten en ayatollahs zijn aan de winnende hand.
Seymour Hersh analyseerde in de The New York Times hoe de
topleiding van het Witte Huis, met Zbigniew Brzezinski, Carters veiligheidsadviseur voorop, de waarschuwingen dat het in
Iran uit de hand liep, in de wind heeft geslagen. Het is kennelijk een volledige misser van de CIA geweest om de al vijftien
jaar in ballingschap verblijvende Ayatollah Ruhollah Khomeini
niet serieus te nemen.
De schrijver Isaac Singer zegt dat in seks en liefde – de volgorde van beide woorden zegt al veel – „character is revealed
more than anywhere else”. Dat zeggen Peter en Edwin ook. Ik
heb mijn twijfels. Seks is een ingrediënt van voorbijgaande aard
in iedere relatie en zeker in 99 procent van zogenaamde levenslange verbintenissen. Ik denk zelfs, en ben ervan overtuigd, dat
menselijke relaties pas werkelijk worden geconsumeerd, wanneer seks er buiten staat. Seks verwart de zaak nodeloos. Diezelfde sex drive leidt bovendien tot onheus gedrag dat dikwijls
au fond een uitstekende relatie in de war brengt. Alleen een relatie gevrijwaard van oncontroleerbare seksuele impulsen, kan
zich ontwikkelen in tandem met de werkelijkheid.
De enige keer dat de telefoon gisteren ging was, toen Gerard
Croiset belde om gelukkig nieuwjaar te wensen.
Ik zie dat Jan Pijper, die een artikel in Nieuwe Revu publiceerde
over de zogenaamde brieven van prins Bernhard aan Adolf
Hitler, nu een proces aan zijn broek heeft. Het wordt ondernomen door de Stichting voor Politieke bewustwording en het
Oud-Strijders Legioen. Ton Kors heeft me bevestigd dat de reportage uit zwakke fundamenten was opgetrokken. Ik ben zeer
tegen dergelijke, zwak gefundeerde ondernemingen. Als Bernhard zoiets gedaan heeft, okay, maar kom dan ook met een bikkelhard verhaal.
3 januari 1979

Droomde dat Henk Hofland hoofdredacteur van De Typhoon
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Washington doet steeds lulliger tegen de voormalige bondgenoot sjah Mohammed Reza Pahlavi. Hoe meer militaire orders
worden geannuleerd door de nieuwe bewindvoerders, zoals
een helikopterdeal ter waarde van 575 miljoen dollar bij Textron en nog veel meer, hoe meer de Amerikanen slijmen met
het nieuwe regime om te redden wat er te redden valt. Volkomen principeloos, als altijd. Bernard Gwertzman meldt dat
Washington heeft laten weten, de regering Bakhtiar te zullen
steunen, sjah of geen sjah. Walgelijk.123 In Los Angeles is bekend geworden dat een makelaar al aan het zoeken is naar een
land en een paleis voor wanneer de vorst eenmaal Iran ontvlucht zal zijn.
William Safire schrijft over de „Bad Shah”, de man die de oorzaak was dat de olieprijzen verviervoudigd werden, waardoor
de wereldinflatie werd verhoogd en de armste landen nog verder in de vernieling raakten. De „Good Shah” was de man die
alles in het werk stelde om zijn volk uit de Middeleeuwen te
trekken en in de moderne wereld binnen te leiden, die voor
vrouwenrechten streed, het analfabetisme aanpakte en de levensstandaard van het land verhoogde. De „Bad Shah” tolereerde corruptie in de hoogste regionen en terreurtactieken
123 The New York Times, 4 januari 1979.
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in Zaandam zou worden bij terugtreden van Cees Meijer. Hoe
werkt zoiets echt?
Remmers van Veronica belde. Hij werkt aan een programma
voor maandag over de nieuwe Bernhard-affaire. Ik wil er aan
meewerken, maar dan neem ik wel de pro-Bernhard positie in.
Ernst Jan Engels, oud vriendje van Gerard Reve, vroeg me
hem te komen bezoeken. Hij bleek niet veranderd. We pakten
elkaar even. Hij bleek in een ijskoude zwijnenstal te wonen.
Hij wil 34 pagina’s van door Reve aan hem geschreven brieven uitgeven. Johan Polak wil er 100 gulden per pagina voor
geven. Ik zei dat hij 25.000 gulden moest hebben plus een gulden per verkocht boek. Zal hem aan Peter Loeb voorstellen.
André Douw belde. Dat is de jongen die ik eens in het Vondelpark ontmoette, toen ik op een zomeravond tegen een
boom stond en hij fluisterde (als opening): „Laat eens zien wat
je in je broek hebt?” Hij had het conservatorium voor piano afgelopen en componeert. Hij zei over mam en mij en Keke
nota bene te hebben gedroomd. Hoe is het mogelijk. Ik had
hem al zo lang niet meer gezien.
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van de geheime politie tegen de oppositie. Ook ging de „Bad
Shah” een alliantie aan met Irak ten koste van de Koerden.
Maar de „Good Shah” zorgde voor een dosis stabiliteit in het
hart van het Nabije Oosten. De „Good Shah” was anticommunistisch en was bereid Israël tegemoet te komen.124 Als hij
inderdaad gaat verdwijnen, zal hij node worden gemist.
Ohio zal 675.000 dollar schade uitbetalen aan de nabestaanden
van vier vermoorde studenten en negen mensen die gewond
werden. Een schuldbekentenis voor het schieten op demonstrerende jongeren tegen de oorlog in Vietnam op 4 mei 1970.
Er is acht jaar over touwgetrokken. Schandelijk.
Ernst Jan Engels is al bij Peter Loeb geweest, die bereid is de
Reve-brieven te publiceren.
Wim Aantjes is door de pers tot politicus van het jaar uitgeroepen. Daar heeft hij wat aan.
Generaal Alexander Haig gaat verdwijnen bij de NAVO. Weer
zo’n Nixon leftover; dus niet zuiver op de graad, net als Kissinger.
5 januari 1979

Er is overeenstemming bereikt tussen Financiën en de ACF
(Amsterdamse en Maarsense Kinine Fabrieken) over schadeclaims op Indonesië wegens nationalisaties in het verleden. Het
zal me benieuwen wat voor invloed dat op de aandelen heeft,
die ik van mam erfde.
Thans is pas bekend geworden dat Winston Churchill er drie
jaar na de Tweede Wereldoorlog op heeft aangedrongen zowel
in Washington als in Londen een atoomoorlog tegen de Sovjet
Unie te beginnen. We hebben in het brave vaderland deze
Churchill altijd vanzelfsprekend als held der helden aanvaard,
maar wellicht was de man toch enigzins getikt. Henry Kissinger is een sujet in dezelfde liga als Churchill. Hij heeft een aantal lezingen in West-Duitsland gegeven waar hij zonder blikken of blozen verklaarde dat Moskou overal maar militair
ingrijpt, via bijvoorbeeld Cubanen in Afrika, „where one side
intervenes in armed conflicts, while the other side, the United
States and the west in general, is restricted to giving financial
aid”. Zou de man de onzin zelf geloven?
De gedroste sovjetdirigent Kirill Kondrasjin mag in Nederland
blijven.
Ik bezocht ambassadeur Romanov. Hij vertelde dat Dirk Keijer vanmorgen nog bij hem was geweest voor zijn vertrek naar
124 The New York Times, 4 januari 1979.
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Premier Pol Pot van Cambodja heeft gezegd dat Vietnam bezig
125 The New York Times, 6 januari 1979.
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Lagos. „I told Dirk to be more careful,” zei hij, „because he
never listens. He readily replies, ‘Yes, I know,’ so I asked him,
‘What do you know Dirk?’ He is still a young businessman. He
often exaggerates. I warned him to be careful in Africa, because Africans are not stupid. He could easily be blown up when
he now enters those Arab principalities where he seems to do
business now too. There are too many princes there.” Ik had
gezegd Keijer te willen binnen brengen bij de consul van Koeweit, Rabbani. „Don’t do it,” zei de ambassadeur. „Rabbani is
like a snake.”
Hij citeerde uit de International Herald Tribune van heden en een
kolom van Anthony Lewis over Amerikaanse leugens aangaande mensenrechten in Iran. Ook de aanwezigheid van Richard
Helms en de rol van de CIA in de affaire leek hem dubieus. In
de toekomst zag hij een onvermijdelijke botsing tussen Amerika en Japan over belangen in China.
Ik zei het jammer te vinden dat hij teruggaat naar Moskou. Hij
verwacht nog een post te krijgen en zou graag naar Ierland,
Noorwegen of Zweden worden gezonden. Ook achtte hij het
mogelijk eerst op het ministerie te werk te worden gesteld. Van
de 36 jaar dat hij in de Sovjet Unie in diplomatieke dienst heeft
gezeten, was hij 25 jaar in het buitenland. Hij kan zich niet
voorstellen zes jaar in Den Haag te hebben gewerkt. We bespraken een mogelijk afscheidsinterview voor NRC Handelsblad,
wat ik al met André Spoor en Rob Soetenhorst heb besproken.
Toen ik bij de sovjetambassade terug naar de auto liep dacht ik
een moment dat ik Keke hoorde blaffen, zoals dit vroeger zo
dikwijls het geval was.
Lewis wijst er op in de The New York Times dat Washington
zich allesbehalve 25 jaar lang verre heeft gehouden van iedere
oppositie tegen de sjah. Ook de CIA beijverde zich juist om
hem aan de macht te houden. „It was almost a yoke,” meldt
Lewis, „when president Carter complained that he had not had
adequate intelligence on Iran.” Intussen heeft de sjah bijvoorbeeld de afgelopen vijf jaren voor twintig miljard dollar wapens
in de VS gekocht in de naïeve veronderstelling dat de Amerikanen zich jegens hem als dankbare vrienden zouden gedragen.
Zijn persoonlijke vriend en makker, prins Bernhard, kan er
over meepraten met zijn Lockheed-ervaringen.125
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is het land te bezetten. Dus nauwelijks is er een akkoord tussen
Washington en Peking of de machtsstrijd in Zuidoost-Azie
laait weer op. China zendt troepen naar de grens met Vietnam,
„als voorzorg”. Ook de Britten zijn er als de kippen bij en leveren de eerste twintig Harrier gevechtsvliegtuigen aan China.
NRC Handelsblad zette mijn
primeur over het vertrek van
Romanov vanavond op de
voorpagina. Sportief van
Spoor en Soetenhorst; ze
hebben deswege besloten dat
ik het interview met Romanov voor de NRC Handelsblad alleen en onder mijn
naam zal maken. Streep aan
de balk. Ik ben er werkelijk
zeer blij om, terwijl het eigenlijk de gewoonste zaak
van de wereld zou moeten
zijn. Joop van Tijn merkte
op: „Die man zal best een
aardig verhaal te vertellen
hebben, maar hij zal nooit in
Haagse Kringen willen optreden.”
Jan Cremer belde. Hij was
terug van de Bahamas. Hij
noemde de plek „een roofnest”. „Een plaatselijk telefoongesprek kost er 1,80
dollar. Hij wil weer in de VS
gaan wonen. Ik adviseerde
het ook echt te doen, „voor
je weer in het Nederlandse
systeem wordt teruggezogen”. „Dat weet ik,” zei hij.126
Ik ergerde me weer groen en geel aan de televisie, waar Luns
bij Wibo van de Linde doodgemoedereerd zat te vertellen dat
wat in Iran gebeurde vanuit Zuid-Rusland was aangewakkerd.
Natuurlijk gaat die man bij Wibo zitten, die van toeten noch
blazen weet, want de uitspraak bleef verder onweersproken.
Luns is een Koude-Oorloghitser, waar hij tenslotte voor is in126 Jan zou juist helemaal in Amsterdam vast komen te zitten en nooit meer weggaan.
Ik heb het nog met Zuid-Afrika geprobeerd in 1990.
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Rondje Brabant gemaakt. In Waalre bij de Hazeu’s hevige debatten over godsdienst en aanverwante zaken als opium voor
het volk. Mevrouw Hazeu was het er dermate mee oneens dat
zij na gezegd te hebben: „Mijnheer Delgado is zelf gek!” een
half uur met de hond ging wandelen en ik met Erika verder
sprak. Volgens haar heeft „de mens” nu eenmaal mystiek en religieuze fantasie nodig. Ik denk – met Freud en Jung (of Marx)
– dat vroege programmering van zoveel onzin als overblijfsel
van de Batavieren, ons voor het leven nodeloos op het verkeerde been zet. En dan zijn we terug bij Delgado, die overigens ook vasthoudt aan het Vaticaan.
Bij Netty en Enkie Feldhaus van Ham in Middelbeers127 kreeg
ik te horen dat ik weer de Wim Oltmans van vroeger was.
Netty was hier blij om want door alle schandalen en publiciteit
had zij genegenheid voor mij verloren. Dat was nu terug.
Het was spiegelglad geworden op de terugweg naar Amsterdam. Netty vond dat ik in een motel moest slapen, maar ik
dacht dat ik het wel zou redden. Bij Abcoude slipte ik en raakte ik de vangrail. Ben door blijven rijden maar heb de auto
meteen bij Triumph garage Bronkhorst neergezet en de sleutels
in de brievenbus gedaan. Schat 2.000 gulden schade.
The New York Times wijdt een redactioneel aan Dallas, CONSPIRACY. Nu werd vastgesteld dat er meer dan de drie schoten
van Oswald kwamen, bestaat grote verwarring over „de samenzwering”. „The word is freighted with dark connotations
of malevolence perpetrated by enemies, foreign or political.
Yet, ‘two maniacs instead of one’ might be more like it.” Ik begrijp die krant niet. John Herbers voegt er een analyse aan toe:
„After 15 years plot theories still thicken.” Zo is het precies.128
8 januari 1979

Peter Loeb blijft enthousiast. Mijn Amerika-boek is naar de
zetter. Intussen schijnt Ernst Jan Engels een gigantische scène
te hebben gemaakt nadat hij Loeb ervan beschuldigde een flits127 Vrienden uit mijn jeugd in Bosch en Duin.
128 The New York Times, 7 januari 1979.
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gehuurd. Verder verklaarde de heer Minderop van de TROS dat
er tuchtrecht zou moeten komen voor journalisten, die opzettelijk onwaarheid schrijven. Goeman Borgesius zat erbij en beaamde dit. Dan te bedenken dat de kongsi TROS-Telegraaf zelf
de smerigste overtreders zijn, dikwijls in samenwerking met
schurken en inlichtingendiensten. Ik kan erover mee praten.
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apparaat voor een fotocamera onder zijn neus te hebben gegapt. Peter Loeb wil niets meer met de jongen te maken hebben.
Rob Tielman heeft opzienbarend onderzoek naar homoseksualiteit in het verleden gedaan. In 1713 bij de Vrede van Utrecht
blijken vele naar de domstad gereisde buitenlandse diplomaten
hun homoseksualiteit niet onder stoelen of banken te hebben
gestoken. Er schijnt een tijdschrift Homologie te bestaan.129
„De paradox is,” meent Tielman „dat juist om te voorkomen
dat homoseksualiteit een punt is, je er (als homo) zelf een punt
van moet maken. Ik zeg niet dat je met een groot bord om je
nek moet gaan lopen, maar je moet het wel zelfs steeds opnieuw aan de orde stellen. Als je een mentaliteitsverandering
teweeg wilt brengen zul je gebruik moeten maken van strategische inzichten. Voor het opbouwen van een strategie is naar
mijn mening kennis van de geschiedenis onontbeerlijk.” Ik ben
het daar mee eens.
Opzienbarend vind ik dat Amnesty International blijkbaar weigert voor de belangen van bijvoorbeeld homoseksuele gevangenen in de USSR op te komen. Ze zijn bang voor flikkerclub
te zullen worden aangezien. Wat een onzin.
Seymour Kleinberg schrijft over homo’s in Amerikaanse gevangenissen.130 Het merkwaardige is dat de meeste verkrachters
zichzelf als hetero zien. Precies wat ook Rob Tielman stelde:
„Het is psychoanalytisch verklaarbaar dat zij die hun eigen homoseksualiteit onderdrukken, dit in anderen bestrijden (…).
Degenen die het meeste boter op hun hoofd hebben, fulmineren het felst tegen homoseksualiteit.” Ook Kleinberg onderstreept dat ze in Amerikaanse gevangenissen zichzelf als hetero
zien terwijl ze als volleerde homo’s te keer gaan.
In een toneelstuk van John Herbert, Fortune and Men’s Eyes,
gaat het om twee verkrachtigsslachtoffers; een gay en een
straight. De homo wordt in een gang rape verkracht. De camera
laat de wellust in de ogen van de verkrachters van de homo uitstekend zien. De fag ligt als het ware te wachten om genomen
te worden. Als de hetero massaal wordt verkracht, moet hij letterlijk door zijn aanvallers gemold worden voor hij met geweld
wordt overmeesterd. Wanneer later de hetero de rollen omdraait en er in slaagt de man die hem heeft genaaid zelf te nemen, wordt door Amerikaanse toeschouwers enthousiast geapplaudisseerd. En dat gebeurt niet omdat de hetero plotseling nu
ook homo is geworden, meent Kleinberg. Het gebeurt, omdat
129 Rob Tielman in gesprek met Paul de Bruin, NRC, 9 december 1978.
130 ChristopherStreet, januari 1979.
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anale penetratie nu eenmaal algemeen wordt gezien als een
daad van kracht en overgave. Daar ligt de enige aanwijzing naar
het genot en het applaus. Het is een kwestie van mannelijke
overheersing. „That it might be erotically powerful or sexually
pleasurable is not hinted at; the idea is bizarre,” schrijft Kleinberg.
Je ziet op straat de aantrekkelijkste jongens. Zoals op de Heiligeweg vandaag. Zijn we toch simpelweg roofdieren?
Nam een gesprekje op bij Veronica met Henri Remmers over
de laatste „rel” rond Bernhard. Klinkenberg en Pijper verwachten dat het een begin van meer onthullingen zal zijn.
Lockheed begon ook vrijwel achteloos. Eigenlijk heeft zo’n
gesprekje van tien tot vijftien minuten verder geen betekenis.
Soms blijven de ogen van een ventje aan de mijne vastkleven.
Guna-guna.131
Ontving een nieuwjaarswens van Aurelio Peccei.
Het blijkt dat toen Nico Haasbroek vanuit New York met
Hans Wilbrink over de Bernhard-affaire telefoneerde, er een
stem tussenbeide kwam die zei: „Dit is levensgevaarlijk heren.”
Tenslotte werd het gesprek zelfs verbroken. Remmers heeft
Anne Vondeling op de band gevraagd of prins Bernhard hem
over het artikel in Nieuwe Revu had gebeld. Vondeling weigerde te antwoorden. Vondeling gaat nu een persconferentie geven. Voor mij staat mede na de zaak Werner Verrips al heel
lang vast dat Vondeling in de zakken van de inlichtingendiensten en de CIA zit.
Psychiater Robert Jay Lifton analyseerde de massale zelfmoord
in de cult van dominee Jim Jones in Guyana. De man voelde
zich verraden toen het hem niet gelukte om een zesjarige jongen, die hij als zijn eigen kind beschouwde, te adopteren. Dit
zou de eerste aanleiding zijn geweest tot „Jones’ increasing psychological decomposition – with the death of the mind”. De
honderden aanhangers van de People’s Temple pleegden zelfmoord „to connect themselves with socialist and Christian
eternity. We are going to die for the battle against fascism and
racism (…) in revolutionary suicide with dignity and honor”.
„The Götterdämmerung was to encompass children, animals,
even the cult’s pet monkey.” Lifton vervolgde: „Jones was in effect perpetuating his own power over life and death by making
his offering to the eternal future that of the total cult. Now true
existence depended upon becoming a part of that offering.”
Lifton spreekt over „a worldwide impulse towards fundamen-
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talism”, „or what I call restorationism – an illusionary attempt
to fend off currents of change through the construction of an
airtight moral and social order, through restoring the perfect
harmony of a past that never was, or projecting a similar future
(as the case of the People’s Temple) based on the imagery of a
past golden age.” Volgens Lifton komen cults voort uit „a
hunger for transcendence, that is central to our age. (…) Cults
provide communal forms of ecstasy – psychic states so intense
that time and death disappear (…) its psychological dynamic
revolves around the person of the charismatic leader. Increasingly, the large spiritual principle is replaced by deification of a
particular, highly imperfect individual. (…) His already existing grandiosity is likely to be accentuated and his potential
paranoid psychosis activated – as was the case with Jim Jones in
Guyana. At the same time, the group is subjected to a deification of idiosyncrasy or even madness.”
Lifton over „Jones’ personal death trip”: „The leader’s struggle
with death imagery, always at the heart of religious aspiration,
is imposed hermetically upon his followers. Disciples are placed
in a position in which they take madness and greed for God.”
Lifton acht dit „the basic contradiction between noble spiritual
claim and distorted worship of the leader-idol”. We blijven
hierdoor zitten met „a sense of caricature”.
„Jones took his followers to an absurd death (…).The power of
contemporary cults derives from the fear of extinction that
haunts our age. Jim Jones and his disciples went so far as to act
out the apocalypse we fear in response to terrors (like nuclear
Armageddon) we all share.”132 Ik vraag me af, of je in dit verband de verschijnsels Hitler of Stalin als „cult trips” zou kunnen beschouwen. En de paus?
In 1970 verschenen in de VS de Nikita Khrushchev-memoires.
Newsweek heeft in Moskou beslag gelegd op een document dat
verhaalt hoe zijn kleinzoon in de klas vertelde: „Grandpa is
crying all the time.” Op 14 oktober 1964 was hij immers door
zijn „kameraden” onder gewapend escorte uit zijn villa aan de
Zwarte Zee gehaald en afgezet. Leonid Brezhnev werd zijn
opvolger. De partij-ideoloog Mikhail Suslov had een bezwaarschrift van 29 punten opgesteld om de „harebrained schemes”
van Khrushchev aan de kaak te stellen. Geen enkele voormalige collega heeft hem ooit nog opgezocht. Terwijl op zijn 75ste
verjaardag in 1969 gelukwenstelegrammen arriveerden van koningin Elisabeth en Charles de Gaulle, was er geen enkele
132 The New York Times, 7 januari 1979.
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Het is toch godgeklaagd dat Washington nu de sjah van Iran
adviseert om „in het landsbelang” zijn keizerstroon op te geven. De mij bekende ambassadeur William Sullivan maakte namens Carter bekend dat dit de stabiliteit van Iran te goede zou
komen. Prompt maakte premier Shahpour Bakhtiar bekend dat
de vorst inderdaad zou vertrekken. Aldus springt Amerika met
bondgenoten om.
Vietnam heeft het koninkrijk Cambodja volledig bezet. Premier Pol Pot is de jungle in gedreven. Prins Sihanouk zit in Peking en heeft voorlopig asiel gevraagd. TASS spreekt over „de
bevrijding” van Phnom Penh. Het laat me niet los dat de ellende in Cambodja zuiver en alleen het werk van Nixon en Kissinger is geweest.
In een hoofdartikel komt The New York Times met krokodillentranen over de ontoelaatbare „agressie” van Vietnam in
Cambodja. Ze doen in Washington altijd of ze van de prins
geen kwaad weten, terwijl ze zelf barsten van agressieve daden
en moorden op het internationale gevechtsterrein.
Professor Bertolt Hölldobler van Harvard heeft gedragingen
van drie soorten mieren uitgeplozen: weaver ants, harvester ants
(in Arizona) en honeypot ants in het zuidwesten van de VS. „Our
first results,” vertelde hij op een bijeenkomst van de American
Association for the Advancement of Science, „demonstrate
that the complexity of territorial and aggressive behavior in ants
surpasses almost everything that we know about aggression in
other animal species, with
the possible exception of the
Homo Sapiens.” Er schijnen
volledige slagen te worden
geleverd waar honderden
diertjes aan deelnemen. Hoe
doen ze dat zonder walkietalkies?
133 Newsweek, 1 januari 1979.
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boodschap van zijn voormalige kameraden. In dit verband herinner ik me dat ik eens tegen een hooggeplaatste Rus zei dat
Khrushchev, door met een schoen op een VN-bank te timmeren geen blijk gaf van „civilized behavior”. De man antwoordde: „Hij heeft ook geen markies als leraar gehad.” Maar dat
geldt dus feitelijk voor de hele top brass in Moskou.133
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Op de fiets de wereld in is het laatste chef-d’oeuvre van Jan Cremer. Zijn vader reed eens in 1937 op de fiets naar Palestina. Hij
overleed toen de jongen twee jaar was. Onderweg werd hij 60
jaar. Ik kan niet zeggen dat ik er naar uit zie het boekje dat hij
me gaf, te lezen.
Geert Jan Laan en Rien Robijns, sterreporters van Het Vrije
Volk hebben een voorpagina-artikel gepubliceerd met het
schokkende nieuwtje dat Fred Meuser, de man die in de jaren
zestig Lockheed-steekpenningen naar Bernhard doorsluisde,
voor 16.000 gulden vrije KLM-tickets heeft gekregen.
Volgens Amerikaanse bankiers heeft de sjah van Iran minimaal
een miljard dollar op privérekeningen in de VS gestort. Zijn
bedje lijkt gespreid.
Frank Heckman, Fred de la Bretonnière en Hein van Vollenhoven – ik mag die jongen ergens niet – kwamen eten op
Amerbos. Probeerde Fred over te halen in Californië een zaak
te beginnen en Frank als partner te nemen. Wanneer Peter mee
komt hebben we in Californië straks een kleine Oltmans-envriendennederzetting. Ik keek de tafel rond. Het was gezellig.
Ik zou vaker intieme vrienden op deze manier samen moeten
brengen.
11 januari 1979

Om 09.40 uur arriveerde ik op de sovjetambassade voor het afscheidsinterview van ambassadeur Romanov voor NRC Handelsblad. Ik werd ontvangen door persman Prokchorov, die er
tot het einde toe bij bleef. Ik vroeg Romanov of hij er aan had
gedacht Wim Kok van het FNV voor zijn afscheidsreceptie op
18 januari uit te nodigen. Hij vroeg Prokchorov dit alsnog te
doen, maar zal zijn opdracht worden uitgevoerd?
Ze maakten duidelijk dat de ambassade overstroomd was geweest met verzoeken voor een afscheidsinterview, van De Telegraaf tot en met het ANP. Ik had de conditie gemaakt van exclusiviteit. Romanov was trouw aan onze vriendschap
gebleven. Als Joop van Tijn zich meewarig beklaagt dat Romanov aan hem nooit een gesprek zou geven, komt dat omdat
hij de afgelopen zes jaar ten aanzien van deze ambassadeur geen
werkelijk contact opbouwde. Prokchorov zei steeds op verzoeken geantwoord te hebben dat Romanov slechts één krant
te woord zou staan en dat hij zich niet herinnerde welke het
was, maar dat hij vlak voor het eigenlijke vertrek wellicht nog
een tweede gesprek zou toestaan.
De ambassadeur bracht een groene map mee en had een dozijn
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notitiepapiertjes bij de hand, daarnaast persoonlijke notitievellen, en enkele verklaringen van Brezhnev en andere officiële
verklaringen uit Moskou. Ook het beruchte artikel in Time
over het Pink House of Orange – waar ik in Dallas over procedeer – was er bij. Hij ging er voor het eerst uitvoerig op in.
„You mention Time,” aldus Romanov, „I have the article here,
it reminds me of Metternich who once called a diplomat a liar
for his country. That was the 18th century. Nowadays an ambassador is only engaged in the business of refuting lies. This
seems to be my first and principle fulltime job in The Hague.
This brings me to the publication that appeared in tandem in
De Telegraaf and Time. Princess Beatrix and prince Claus made
the most impressive contribution to the cause of deepening and
developing Soviet-Dutch relations through their visit to the
USSR in 1973. These two members of the royal family traveled
18.000 kilometers as far as Siberia and some of our oriental republics. They met top officials everywhere as well as other
people.”
„Therefore,” vervolgde de ambassadeur, „I was completely
surprised to read this hundred percent rubbish about them in
De Telegraaf and Time magazine. Also, prince Bernhard and the
Lockheed affair were mentioned. That factory works very closely with the CIA which is operating itself like a state within the
state. Inspite of many slanderous things they have done, we
have to accept this is the American way of life. Corruption,
bribery, crime and all the rest. They do this to give rise to slanderous remarks about prince Bernhard and prince Claus and
raise doubts about them and feed all kinds of wrong speculations. All this is completely wrong. For your information: we
officially invited prince Bernhard to the Soviet-Union. The invitation came from the Chairman of the presidium of the Supreme Soviet. To call the House of Orange ‘pink’ is a stupid
use of a game of words. Therefore we consider it slanderous
and anti-Soviet.”
Ambassadeur Romanov neemt het artikel uit Time voor zich.
„’Oltmans is chummy with Soviet diplomats,’ they write. „I
consider this a good thing, Willem.”
„Me too, but it makes me apparently sort of a traitor.”
Romanov: „Now look what they write in this American magazine. A well orchestrated anti-Bernhard program (…). It is
completely ridiculous and hundred percent slanderous to print
those things.”
„I know Mr. Ambassador, but I took Time to Court in Dallas
to prove that this is all slanderous nonsense. Now the lawyers
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come to my house in Amsterdam January 22 to investigate my
diaries to find proof that I am working with the KGB to slander
prince Bernhard.”134
Ook las Romanov voor dat vrienden van prins Bernhard prins
Claus een rooie Feldwebel noemden. „This American magazine
is playing here into the internal affair of the Netherlands,” zei
hij. Wat hem ook verontwaardigde, was dat het gestook in
Time werd voorgesteld als een poging van het Kremlin de problemen van prins Bernhard tot eigen voordeel te benutten. Hij
ergerde zich opnieuw grenzeloos en riep: „Bah!” Hij herinnerde er aan dat de sovjetpers met geen letter het Lockheedschandaal had vermeld en dat Moskou zich niet met dergelijke
zaken inliet. Dat is gewoon waar. Zegge en schrijve één blad
had een paar regels over Lockheed geschreven en per vraagteken gemeld dat prins Bernhard er mee te maken kon hebben.
Dat is natuurlijk wel wat anders dan een geoliede actie vanuit
Moskou, zoals De Telegraaf en Time schreven, om Bernhard de
das om te doen. „Time tries anything to undermine the royal
family and influence the Dutch people with such rubbish,” zei
Romanov terecht.
„Why should we Russians want to hurt prince Bernhard? Why
should we do this? We have a very hospitable invitation for
him to come to our country. Why should I be hostile to prince
Bernhard or prince Claus? This is maximum idiotism. I do not
know who wrote this in De Telegraaf and Time. He is a paid
man.”
Ik legde uit dat het een kongsi was tussen Wibo van de Linde
en Robert Kroon en herinnerde aan het feit dat in de VS aan
het licht was gekomen hoe honderden, soms zeer vooraanstaande journalisten en commentatoren voor de inlichtingendiensten werkten. Er is zelfs bekend geworden dat ambtenaren
van de CIA artikelen schreven die C.L. Sulzberger prompt onder zijn naam in The New York Times afdrukte. Ook herinnerde
ik aan de rel in mijn huis met drie sovjetdiplomaten, waarbij de
BVD Henk Hofland, Peter Zonneveld en de heer Heitink, adjunct-hoofdredacteur van De Telegraaf, inzette om mij als
„communist” te schande te kunnen maken.
„But in the end the editorial boards of De Telegraaf and Time
are responsible for these libelous attacks on you and us,” zei de
ambassadeur. „They are slandering your royal family and my
country as well. The circulation of such lies is as wrong as the
lies themselves. No-one should be allowed to make capital out
134 Zie kopie van de Court documents vanuit Dallas, bijlage 15.
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Zond per expresse het uitgewerkte interview naar ambassadeur
Romanov.
William Saroyan schreef Chance Meetings135 een titel waar ik
dikwijls over heb nagedacht. „Nobody is fully integrated,”
schrijft hij. Integratie van het zelf is onmogelijk, laat staan „volledige integratie”. Een andere observatie: „Unless we remember people they don’t exist.” Als iemand zich dit realiseert, ben
ik het wanneer ik in mijn dagboek lees. Ik vind dat deze Armeen van geboorte op een interessante wijze zinnen bouwt, als
een architect.
Telegram van Sonja Barend om contact met haar op te nemen.
Mijn gevoel zegt me om het niet te doen. Ik hoor haar al vragen: „Ben je ijdel?” Vaste prik bij haar.
135 William Saroyan, Chance Meetings, W.W. Norton & Co., New York, 1978.
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of these lies as Time was doing here. It was Abraham Lincoln
who once said: ‘You can fool the people for some time but not
all the time.’ For this magazine it is good business, because it
activated the remnants of the cold war. In our press you will
never find such insulting reports towards Holland.”
„Several kings have visited Moscow. Has there been any discussion for queen Juliana to go to the Kremlin?” vroeg ik hem.
„I was told of her wish to visit us. I was not told by her majesty
herself, so I cannot definitely confirm this. When some of our
veteran generals visited her and prince Bernhard at Soestdijk
palace, the queen told them she would like to go.”
Blijkbaar refereerde de koningin aan haar Russische voorouder
Anna Paulowna. Tijdens het bezoek van prinses Beatrix aan het
Kremlin – daar was Romanov bij – heeft president Nikolai
Podgorny blijkbaar gezegd, „You made the first step and why
will later on the queen not come to visit us as well.” Romanov
benadrukte dat hij in dit opzicht weinig had kunnen doen „because I had no direct communication with her Majesty”.
Ik begrijp niet waarom Juliana, en zeker Bernhard, nog altijd niet
in de Sovjet Unie zijn geweest. Typisch Nederlandse kronkel.
Tegen 12.15 uur waren we gereed en kwamen we eindelijk
aan een kopje koffie toe met een Verkade café noir. We babbelden nog wat na over de situatie in Cambodja en de rol van China. Het was een uitstekende ontmoeting. Ik informeerde André
Spoor, die zich nog steeds zorgen maakte dat ik Romanov niet
hard genoeg zou hebben aangepakt. Dat is immers de moderne
opvatting van journalistiek? Lullig dat Romanov weg gaat.
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De regering zal opnieuw 300 Vietnamese bootvluchtelingen
binnen laten.
Luns schijnt alleen nog bij de VVD terecht te kunnen. Vergezeld
van de ministers Van Ardenne en Van der Klauw, plus staatssecretaris Van Eekelen sprak hij in het Haagse Congres Centrum
over „Nederland en de NAVO”. In toiletten vond de politie
plastic zakken met zwarte verf die bedoeld waren om Luns mee
te attaqueren. Protesterende jongeren vormden spreekkoren
en lieten hoongelach horen. Ook een aantal interruptietelefoons waren onklaar gemaakt. Die man wordt toch langzamerhand uitgekotst.
Drew Middleton meldt in The New York Times 136dat 170 gepensioneerde generaals en admiraals, waaronder mijn vriend
Elmo Zumwalt, in een open brief Jimmy Carter hebben gewaarschuwd voor de toenemende militaire uitdaging van de
Sovjet Unie. Deze mensen laten zich leiden in heilige overtuiging inzake agressiviteit van de sovjets. Het is onkunde over
wat het Kremlin werkelijk beweegt. Men doet ook geen moeite er achter te komen. Hoe lang probeer ik Zumwalt al in
Moskou bij Arbatov te krijgen? Tot dusverre is dit mislukt,
omdat Amerikanen niet echt willen weten hoe het zit. Thank
God dat Aurelio Peccei van de Club van Rome mij in 1970 zo
ongeveer naar Moskou heeft „gejaagd”.
Stan Huygens meldt in De Telegraaf dat Romanov een hoge
onderscheiding heeft gekregen „vanwege het succes van de antineutronenbom actie”. Vreemd verhaal.
Sonja Barend belde dat ze me in haar programma wil hebben
met Paul Abbey. Ik zei de aanvallen van deze mijnheer op
Wim Klinkenberg niet te onderschrijven en weigerde. Zij
hield aan. Zij zou artikelen toezenden. Daarop veranderde ze
van gedachte en zei het zelf te zullen komen brengen op
Amerbos.
Dr. Sophie Ramondt, oud-conrectrix van het Baarns Lyceum
protesteerde in NRC Handelsblad tegen het experiment van Adriaan van Dis om een bijvoegsel aan het koningshuis te wijden.
Zij kwalificeerde het als „minderwaardig”. Ik heb haar geschreven (als oud-leerling van het Baarns Lyceum) dat de discussie over het Oranjehuis niet gaat om personen.137 Het gaat
om de onvolwassenheid van een erfelijke monarchie, die bij
Willem van Oranje begon en al lang uitgeziekt had behoren te
zijn. Wanneer Beatrix zichzelf zou respecteren, zou ze weige136 The New York Times, 12 januari 1979.
137 Aan Bernhard refereerde ik als „een vlerk” wat ik in die tijd steeds deed.
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Ambassadeur Romanov belde. Hij had enkele wijzigingen
moeten aanbrengen waar hij over de koninklijke familie had
gesproken, „voor de duidelijkheid”. Tegen 14.00 uur zal de
chauffeur de door hem bewerkte tekst op Amerbos brengen.
Heb Sonja Barend definitief gebeld dat ik er vanaf zag met die
Paul Abbey op televisie te gaan.
Peter Loeb vertelde dat Stephan Landsdorf bij hem was gekomen met een manuscript van Wim Klinkenberg over prins Bernhard. „Hij kan niet schrijven, je legt het boek neer,” aldus
Peter. „Het zijn allemaal beweringen die niet hard worden gemaakt. Hij zegt bijvoorbeeld dat Bernhard exact op de hoogte
is geweest van de Duitse inval in 1940 en dat daarom zijn rondlopen met een machinegeweer aanstellerij was. Ik heb het weggelegd.”
In drie uur heb ik de Romanov-tekst in orde gemaakt en uitgetikt. Vind het prima. Zal Spoor het helemaal meenemen?
Om 20.00 uur was ik aan de Laan Copes van Cattenburgh
waar Hendrickje Spoor de voordeur opende. Zij is opeens een
vrouw geworden. André en zijn vriendin Jessica – niet getrouwd onderstreepte Hendrickje – zaten aan de dinner table
met een zoontje van Frits Star Busmann en enkele andere mensen. Later nam André me apart en las het Romanov-interview.
Ik pleitte voor volledige opname. Nadat ik had gezegd dat op
wat Romanov over Beatrix en Claus had gezegd niets aan te
merken viel, zei hij: „We hebben gelukkig ook nog andere lezers dan het Oranjehuis.” Hij wijzigde twee van mijn vragen
enigszins, wat terecht was. Hij dacht overigens dat Romanov
vraagtekens bij hem en NRC Handelsblad was blijven plaatsen
vanwege sommige hoofdartikelen die minder plezierig voor
het Kremlin waren uitgevallen.
André had met Max van der Stoel over de notoire olieaffaire
163

Amsterdam

ren het roer over te nemen of met die charade door te gaan.
„Ik heb eigenlijk zeer met de koningin te doen, die op latere
leeftijd ontoelaatbaar gedrag in haar onmiddellijke omgeving
heeft moeten beleven.”
Wibo van de Linde meldt dat Jimmy Carter nu ook zelf UFO’s
heeft gezien. Die man ziet ze voortdurend vliegen. Robert
Kroon, de andere leugenaar over Pink House of Orange, zat met
de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen over de bootvluchtelingen uit Vietnam te praten. Intussen bezitten zij stevige posities op de buis. Ik zit in ieder geval overal naast. Noblesse oblige.
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gesproken, waarbij premier Aleksei Kosygin een joint venture
met SHELL had voorgesteld, waarover de toenmalige minister
van Buitenlandse Zaken in Den Haag stijf zijn bek had gehouden. Het smoesje van Max was geweest dat de zaak was misgegaan „als een kwestie van verkeerde ambtelijke adviezen en
aanpak: dus te vormelijk en daardoor tussen wal en schip terecht gekomen”. Dat mag zo zijn, maar mijnheer Van der Stoel
is wel verantwoordelijk voor die misser van een miljardenbusiness voor Nederland. Ik denk in het geval van Van der Stoel
dat dit niet toevallig gebeurde. Die man is minister geworden
als voormalige medewerker van Luns. Hij was safe wat betreft
het verder opvoeren van de Koude Oorlog. Max zit net als
Luns in de zak van de CIA.
15 januari 1979

Wiecher Hulst schrijft in de Haagse Post 138 dat minstens tachtig
generaals en hoge officieren regelmatig bijeenkomen om te bespreken of Suharto kan worden gehandhaafd. Luitenant-generaal H.R. Dharsono uitte kritiek op Suharto, die zou zijn afgedwaald van de oorspronkelijke doelstellingen van de Nieuwe
Orde (Orde Baru). Hij werd prompt door Suharto afgezet als
secretaris-generaal van ASEAN, de Association of Southeast
Asian Nations. Het probleem van Dharsono is dat hij het
hoogverraad van Suharto niet tijdig heeft doorzien en aanvankelijk met de man heeft geheuld – net als Nasution overigens.
Nu komt hij van een koude kermis thuis omdat de werkelijke
Suharto eindelijk voor hem duidelijk is geworden.
Er arriveert een brief van een ontevreden admiraal Zumwalt.
Heb als de bliksem professor Arbatov in Moskou op de hoogte
gebracht.139
Mattheus Engelsman uit Bussum belde om te zeggen dat hij
Amerbos voor 305.000 gulden wil kopen. Het gesprek was weer
enkele malen onverstaanbaar omdat de BVD aan de lijn zat te morrelen. Dit kan allemaal ongestoord gebeuren in dit „vrije land”.
Ik besprak het voorstel met broer Theo, de financiële wizard in
de familie. Hij voorspelde dat de aandele ACF (kinine) nog veel
verder zouden stijgen, dus met het verkopen van mijn drive-in
misschien nog wachten.
Een gerechtshof in New York heeft het Amerikaanse leger op
de vingers getikt. Het leger mag homo’s niet uit de militaire
dienst ontslaan omdat ze met elkaar in diensttijd seks hebben
gehad. Een luchtmachtsergeant, Leonard Matlovich en een
138 Haagse Post, 13 januari 1979.
139 Zie bijlage 18.
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jongen uit de Marine, Vernon Berg, hadden met elkaar gevreeën in diensttijd en waren prompt ontslagen. Het gerechtshof vraagt zich af of „homosexuality is incompatible with military service and whether homosexual tendencies seriously
impair discipline, good order and morale.”140 Zoals de vlag er
nu bij hangt zijn homo’s nagenoeg vogelvrij in de gewapende
strijdkrachten van de VS.
Sir Kenneth Dover141 schreef in Greek Homosexuality142 het volgende: „The most widely accepted generalisation about Greek
homosexuality at the present time is that it originated in the
military organisation of Dorian states – so that its diffusion
throughout the Greek world was a product of Dorian influence
– and that in the classical period overt homosexual behavior
was more acceptable in certain Dorian regions, notable Sparta
and Crete, than elsewhere… A young Spartan could enter into
four relationships: first, loyalty to the males of his age group,
with whom he competed for recognition of his male virtues
and with whom he may (for all we know) have had frequent
and casual homosexual relations; secondly, the much more intense homosexual relationship, as elsewhere in the Greek
world; thirdly, marriage, and fourthly, a relationship with an
unmarried girl, consumated anally…” Hoe komt het in godsnaam dat we over deze dingen een paar duizend jaar nog weer
eens van voren af aan moeten beginnen te praten en de jurisprudentie op moeten aanpassen. Allemaal oude koek.
De CIA is al begonnen haar bases in Iran af te bouwen. Jarenlang is het land een bolwerk tegen de Sovjet Unie geweest via
deze spionagedienst aan de zuidelijke grenzen van het communistische wereldrijk. Waarom geven ze dit nu opeens allemaal
op? Minister Cyrus Vance heeft al gezegd dat de sjah het land
spoedig zal verlaten, voor een zogenaamde „vakantie”. Maar
die man komt nooit meer terug.143
Intussen heeft prins Norodom Sihanouk een beroep op de VN
gedaan om Vietnam weer uit zijn land te krijgen. Dat is zoiets
als de keizer van Ethiopië, die de Volkenbond in Genève vroeg
de Italianen uit zijn land te verjagen. Hopeloos. De Sovjet
Unie en Tsjechoslowakije probeerden vergeefs een spoedzitting van de Veiligheidsraad hierover tegen te houden.144
Racisme blijft in de VS een cruciale affaire. Een directeur van
voorlichting voor het schoolsysteem in Richmond, Virginia,
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Robert Hilldrup, schrijft er in The New York Times over hoe zijn
zonen opgroeien als racisten, „inspite having lived in a family
that has been consistently involved in efforts to promote integration and racial justice”. In Amerika doet het fabeltje de ronde
dat het verschil tussen blanken in het noorden en het zuiden is,
dat „Southern whites love blacks as individuals, and hate them
as a race, while northern whites love blacks as a race and hate
them as individuals”. De heer Hilldrup ziet zich dit ontwikkelen in eigen gezin. Hij heeft er met één zoon over gesproken en
gevraagd hoe dit kwam. Voor zijn zoon in college was racisme „a
matter of personal affront, of right and wrong”. De jongeman
onderstreepte hoe in hun eigen woonbuurt vandalisme, kabaal
en wanorde alleen maar waren toegenomen door een voortdurende toestroom van meer zwarten. „He talked of his own experience as a bag boy in a grocery where half the customers –
and 90 percent of the shoplifters – were black, yet all come from
the same middle-class homes and apartments (…). He talked of
what his brothers saw in public schools – of blacks who would
not attempt to do assigned work, and made it impossible for others to do theirs. ‘Dad’, he said in conclusion, ‘get with it. You
and mom are living in a dream world.’” De vader is het er helemaal niet mee eens en schrijft: „I know my sons and I am alternately saddened, ashamed and outraged.” Ik geloof het graag,
maar ik denk dat de boys gelijk hebben.145
Jan van Wieringen van de Volkskrant waarschuwt me dat mijn
vriend Joseph Borkin een hartaanval heeft gehad. Het schijnt
ernstig te zijn. Jarenlang beloofde hij een boek over Sukarno te
schrijven. Het is gevaarlijk er te lang mee te wachten, dat zie je
maar weer.
Ik kijk naar het hoekje van mijn werkkamer, waar mam altijd
ging zitten. Zij nam dan de details in haar op en ik vroeg me
af: herkent zij zichzelf in mij? Ik zit diep aan deze gevoelens en
herinneringen vast en heb ook daarom moeite dit huis te verkopen, om mam en om Peter. Toch word ik misschien gedwongen hier voorgoed weg te gaan. Ontzettend veel hangt
ook af van Peter en zijn attitude om mee naar Californië te willen gaan. Soms als ik aan hem schrijf, zoals nu, voel ik mam in
mij, vooral in mijn wijze van gevoelens uitdrukken. Ik zond
hem de foto die Theo van mij aan de vleugel nam. Later belde
ik hem op. Hij begreep dat ik over Californië een beetje in paniek was. „Dat begrijp ik wel,” zei hij, „ik ken je beter dan jij
jezelf.”
145 The New York Times, 15 januari 1979.
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Ik wil een artikel schrijven waarin de kwintessens van de koningskwestie wordt samengevat. Waar komt de afwijking van
een dergelijk totem aan de top vandaan?
Na het land 37 jaar te hebben bestuurd is sjah Mohammed
Reza Pahlavi in Aswan, Egypte gearriveerd, waar hij door president Anwar Sadat werd ontvangen. De eerste standbeelden
zijn in Teheran al weer van hun sokkels getrokken. Het Iraanse
volk lijkt uitzinnig van vreugde. We zullen zien over 25 jaar.
Ik heb gisteravond met Jan Cremer en Babette in de Jordaan
bij een Chinees gegeten. Jan vond dat ik, wanneer de advocaten van Time naar Amerbos komen om in mijn dagboeken te
snuffelen, hasjiesj in hun jassen moet stoppen en dan de politie
bellen. Ik blijf me zeer tot Jan aangetrokken voelen. Het was
gezellig.
NRC Handelsblad heeft mijn interview met Romanov over vrijwel een hele pagina gebracht. Op een paar kleine wijzigingen
na is vrijwel mijn hele verhaal in de krant terechtgekomen. Dit
heb ik uitsluitend aan André Spoor en Rob Soetenhorst te
danken. Wim Klinkenberg belde meteen. „Ieder fatsoenlijk
mens die dit gesprek leest, begrijpt eigenlijk dat hier jegens de
USSR nog altijd een kolonialistische houding wordt aangenomen.” Het is veel erger. Van Indië wisten we tenminste nog
iets. Van de Sovjet Unie weten we absoluut niets.146
18 januari 1979

Jimmy Carter heeft een boodschap naar Ayatollah Khomeini in
Neauphile-le-Château gezonden en gevraagd om de nieuwe
regering van premier Shahpour Bakhtiar een kans te geven.
146 Zie bijlage 19.
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De sjah heeft Iran verlaten. Maar het Iraanse volk is de aanwezigheid van een totem aan de top allerminst ontgroeid. Khomeini moet de man op de pauwentroon snel gaan vervangen,
want zonder totem gaat het dus niet. Wat zou er in prins Bernhard omgaan, die met de sjah bevriend was?
Telefoneerde André Spoor over het Romanov-interview, omdat de GPD nu ook een gesprek met de ambassadeur zal krijgen.
Over de fusie van de Nederlandse Dagblad Unie en Elsevier zei
ik: „Dat wordt een behoorlijke injectie van rechts door Elsevier.”
Hij antwoordde: „De NDU-directie is rechtser dan Elsevier,
maar ik ben er blij mee.”
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Washington zou bestaande contracten voor het leveren van
oorlogsmaterieel honoreren, waaronder de modernste apparatuur om de bouw van raketinstallaties in de gaten te kunnen
houden. Intussen heeft de Ayatollah vanuit Frankrijk, zoals was
te verwachten – en Carter begrijpt er als gewoonlijk geen moer
van – zijn volgelingen opgeroepen om ook de door de sjah
geïnstalleerde premier en diens bewind te verdrijven.
The New York Times schrijft in een redactioneel commentaar:
„What many in the West, including some of president Carter’s
advisors, long regarded as unthinkable has come to pass. The
Shah of Iran has left his troubled country, not to save his skin,
but to give a weak civilian Government a chance. Although
diplomatically described as a vacation, and although he and
many of his military officers hope it will be temporary, the
Shah’s trip is clearly a journey into exile.”
Ik belde mejuffrouw Büringh Boekhoudt, die vrijwel meteen
koel deed. Zij vertelde weer een appeltje met me te schillen te
hebben. De hemel mag weten waarover. De brief aan mejuffrouw Ramondt? Zo’n incident maakt me onrustig en herinnert me te veel aan toestanden thuis op De Horst als kind.
Jan Cremer noemde Sonja Barend „een omhoog gevallen omroepster”. Hij zei niet bij haar in beeld te willen. Ik vroeg of hij
een interview voor NRC Handelsblad wilde geven. Dat was
okay, als ik het zou schrijven en het blad gratis een advertentie
over de Jan Cremer krant zou plaatsen. Hij vindt namelijk dat de
pers in het algemeen die uitgave saboteert. Ik heb wel zin om
Jan te interviewen. Ik schrijf er aan Adriaan van Dis over.
Henk Hofland belde over het gesprek met Romanov: „Goed
stuk, en het loog er niet om.” Tiens!
Ook Anton Constandse: „Prachtig dat het je is gelukt dit artikel geplaatst te krijgen.” Ik bracht Jan Cremer te berde en
Constandse reageerde als volgt: „Cremer heeft in de jaren zestig een veel grotere rol gespeeld dan we beseffen. Door zijn
ruwe, brute, beetje pornografische optreden en opmerkingen
als ‘ik ben meer bekend dan de koningin’ heeft hij niet alleen
tegen heel rechts aangetrapt, maar met zijn hooghartige individualisme heeft hij veel meer los gemaakt, dan we denken of beseffen. Later zijn deze zaken pas een rol gaan spelen.” Ik was
verbaasd dit van de bejaarde Constandse te vernemen.
Mejuffrouw Ramondt van het Baarns Lyceum schrijft onder
meer: „Waarom Beatrix niet weigert de zo aangevochten, aanvechtbare, ellendig moeilijke taak op zich te nemen? Ik geloof
dat van kind af aan het besef van plicht in deze te sterk heeft
wortel geschoten; ze zou het als een desertie ervaren zich daar168
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In de trein
Ik lees The Notebooks for the Idiot van Dostojevsky. Hij maakte
deze aantekeningen op reis in Genève, Vevey, Milaan en Florence – zonder een cent op zak, in ijskoude kamers, met heimwee en wanhoop. Hij verliet Rusland in 1867 in de hoop in
het buitenland zijn gezondheid aan te sterken en zijn geluk te
beproeven. Hij wilde een boek schrijven waar over honderd
jaar nog over zou worden gesproken. „The idea I have is so
pregnant with meaning that I worship it. And yet, what will
come of it? I know beforehand. I’ll work on it for eight or nine
months, and I’ll make a mess of it.” Hij schijnt De idioot uiteindelijk te hebben geschreven „between fits of gambling and fits
of epilepsy”.147 Hoe gaan gambling bouts in hemelsnaam samen
met een uitzonderlijk talent?
De afscheidsreceptie van ambassadeur Romanov vond ik een
trieste aangelegenheid. De man is geleidelijk aan een vriend geworden. Ik gaf zijn secretaris Sacha een afscheidsbrief om hem
later te geven. Prokchorov zei dat mijn reportage in NRC Handelsblad „perfect” was geweest. Rom vertelde zelf, het stuk niet
te hebben gelezen, maar dat hij er veel over te horen had gekregen. „We will miss you,” zei ik zijn hand schuddend. Allerlei mensen complimenteerden me, zoals de oude heer Kappeyne van de Coppello. De Hongaarse ambassadrice, Anna Bebrits
zei: „Your article caused a sensation.” André Spoor kreeg drie
kussen van de ambassadeur. Wim Klinkenberg had met burge147 Fyodor Dostoyevsky, The Notebooks for the Idiot, The University of Chicago Press,
1967.
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aan te onttrekken, plichtsgetrouw als ze is. Een referendum?
Waarschijnlijk heeft dr. Anton Constandse gelijk als hij veronderstelt dat de uitkomst ten gunste van haar zou uitvallen – eerlijk gezegd tot mijn spijt. U luchtte uw hart. Ik het mijne, ieder
op eigen wijze. We verschillen ook een generatie. Maar in de
grond ben ik het niet zo oneens met u als het lijkt.”
Enerzijds klom zij in de pen, „juist omdat ik de vijf vrouwen
van ons huidige koningshuis persoonlijk hoog aansla”. Ik klom
in de pen, niet omdat ik hen hoog aansla, maar het me aardige
en heel gewone mensen toeschijnen, die in ieder geval niet
voor mij in een gouden koets behoeven te rijden. Ik proef
trouwens aan haar laatste woorden in de brief dat ook zij de
Oranjes van het koningstheater anno de jaren tachtig verlost
zou willen zien.
Henk Hofland zei nog iets, wat ik overigens niet begreep: „Het
gaat me steeds moeilijker af.”
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meester André van der Louw gesproken over Romanovs uitlatingen ten aanzien van de sabotage vanuit Rotterdam. Van der
Louw had bevestigd dat Romanov honderd procent de waarheid had gesproken. Hij was van plan de zaak andermaal met
minister Van der Klauw op te nemen, die de 26ste een afscheidsdiner voor de ambassadeur en zijn vrouw zal geven. Ze
vertrekken de 28ste per trein vanuit Hoek van Holland naar
Moskou. Morgen zullen ze nog naar Drakensteyn gaan om afscheid te nemen van Beatrix en Claus, met wie ze sedert de
lange reis door de USSR in 1973 bevriend zijn geweest. De
26ste neemt hij op Soestdijk afscheid van koningin Juliana. Zal
ze te kennen geven naar de Sovjet Unie te willen reizen?
Ik stelde Dirk en Inge Keijer aan André Spoor voor. Inge dreef
door dat ik in plaats van met de trein met hen mee terug zou
rijden naar Hotel de l’Europe, waar ze gingen dineren. Ik bedankte hem nog eens dat hij de reis van Rob Soetenhorst naar
Moskou had meegefinancierd namens Investronic, omdat deze
geste NRC Handelsblad waarschijnlijk mede had beïnvloed bij
het besluit dat ik Romanov voor deze krant had mogen interviewen. Hij reed, ondanks verzoeken van Inge dit niet te doen,
voortdurend 200 kilometer per uur. Hij zei tussen neus en lippen nog: „Wanneer het contract voor Soedan rondkomt via je
vriend Abdelkadir Chanderli dan verdien je zoveel dat je nooit
meer hoeft te werken.” Inge voegde eraan toe: „Je wordt
schatrijk man.” Dat is dus allerminst mijn doel.
Bernard-Henri Lévy schreef Barbarism with a human face.148 John
Leonard meldt in de The New York Times: „The situation is
now hopeless; the situation was always hopeless; there isn’t
much we can do about the situation except improvise, complain, write poems and treatises on ethics, moralize and say no.
According to Mr. Levy almost everything is either a shuck149 or
a delusion or both. ‘If Marx is our Machiavelli, Solzhenitsyn is
our Dante. What is Gulag? The enlightment minus tolerance.
There can be no socialism without concentration camps and no
classless society without its terrorist truth.We are all proletarians, even or especially, Nietzsche’s pale race of liberals. Work
is our most intimate relationship. Marxism is the liturgy even
of the capitalists.’”
19 januari 1979

Sytse van der Zee heeft Joseph Luns geïnterviewd, die het vertrek van de sjah uit Iran omschrijft als „een slag voor het Wes148 Bernard-Henri Lévy, Barbarism with a human face, Harper & Row, New York, 1978.
149 Een lege dop.
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20 januari 1979

De Telegraaf produceert weer eens de mening dat de tradities
van het Oranjehuis coûte que coûte gehandhaafd dienen te blijven. In de PvdA zijn stemmen opgegaan om hare majesteit niet
langer de troonrede te laten oplepelen, wat ik dus interpreteer
als weer een stapje dichter bij volwassenheid voor de natie in
haar geheel. Maar deze krant grijpt zoiets aan om een aanval op
de socialisten te lanceren. Alexander Mitscherlich schreef al in
Society without the Father in 1963 dat tradities alleen dan waarde
hebben wanneer zij worden getoetst aan nieuwe realiteiten.
Maar daar heeft men bij De Telegraaf natuurlijk nooit van gehoord. Daar zit men slechts verstrikt in Koude Oorlogpropaganda in binnen- en buitenlandse politiek.
Time publiceert een omslagverhaal over de betrekkingen tussen de grootmachten.151 Het begint met de verbazing te beschrijven van senator Sam Nunn en vijf andere senatoren over
de mededelingen vanuit Peking. Peking zei te hopen dat Amerikaanse oorlogsschepen in de buurt zouden blijven vanwege
de toename van sovjetinvloed in Azië. Luns babbelde ook al
over 700.000 sovjettroepen langs de Chinese grens, plus
150 NRC Handelsblad, 18 januari 1979.
151 Time, 22 januari 1979.
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ten”, wat het ook is. Luns denkt dat „linkse krachten” er voor
in de plaats zullen komen.150
Als de vraag wordt gesteld, of Luns denkt dat de Sovjet Unie
„op een of andere manier een rol bij de gebeurtenissen in Iran
heeft gespeeld”, antwoordt de secretaris-generaal van de NAVO
zonder blikken of blozen: „Ongetwijfeld!” En niet alleen het
Kremlin maar ook Libië. Nog mooi dat hij Fidel Castro er deze
keer buiten liet. Luns geeft toe dat Khomeini en de zijnen een
fundamentalistische rechtse beweging vertegenwoordigen,
„maar gevreesd moet worden dat deze rechtse religieuze beweging door de veel beter georganiseerde linkse groeperingen
zullen worden overspoeld”. Hij vreest zelfs voor een Afghaanse situatie.
Guruh Sukarno maakt in Jakarta furore als een variant op een
popster hier. Hij verwerkt traditionele Javaanse melodieën in
zijn optreden en speelt voor uitverkochte zalen met 16.000 tieners. Hij kon altijd heerlijk improviseren op mijn vleugel toen
hij op Amerbos woonde. Hij verwerkte dan Chopin in gamelanachtige klanken. Hij richtte de muziekgroep Suara Mahardika op. Tijdens zijn programma worden ook dansen uitgevoerd
en humoristische eenakters.
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200.000 man verzorgingsmilitairen. Professor Edward Friedman van de University of Wisconsin wees er onlangs op dat
Mao na de oorlog eigenlijk naar behoorlijke betrekkingen met
Washington had gestreefd, maar dat Harry Truman „brushed
them aside”. Truman legde een embargo op op de handel met
China en oefende druk uit, ook in Europa, China niet in de VN
toe te laten. Vicepremier Deng Xiaoping komt 29 januari naar
Carter toe op het Witte Huis.152
Wat in China gebeurt is opmerkelijk. Simon Leys schreef hier
in The New York Times over op 3 januari: CHINA’S OPEN
DOOR POLICY. „Dengs policy of openness seems deliberately
aimed at exhibiting to foreigners the reality of China’s backwardness and [WO: en dit is het belangrijkste] of holding before
the eyes of the Chinese the provocative images of a super industrialized and super developed Japan and the West. The aim
is to educate through shock, and thus to achieve acceptance of
the clear necessity and urgent priority of modernization.”153
Leys merkt op dat het gevolg van Dengs Glasnost154 is „the sudden rebirth of blind admiration for the West. This unhealthy
psychology, which caused so much harm during the first Republic gave birth after the liberation to a new confidence in
their own resources on the part of the Chinese people.” Er is in
China een moderniseringsrage op gang gekomen die vergaande
gevolgen zal hebben.
Time benadrukt dat in 1978 een dramatische wijziging is gekomen in de politiek van „broad based accomodation” zoeken
met het Kremlin. Nu wordt er voornamelijk alleen nog over
SALT met de sovjets gesproken. In een exclusief gesprek met
Brezhnev – op zichzelf een zeldzaamheid – zei de sovjetleider
ondermeer: „I am deeply convinced that Soviet-American
really can be not just normal, but truly good. This is not a utopia.” Hij liet verder merken op de hoogte te zijn van het „rapprochement” tussen Peking en Washington. „There are some
in the US and in other Western countries who have found the
hostile course towards the Soviet-Union so much to their
liking, that they are tempted to turn Peking into an instrument
of pressure on the world of socialism.”
Casper van den Wall Bake was hier. De discussie over Soestdijk
werd samengevat: „Er steekt toch geen kwaad in een koningshuis?” Zeker niet. Hoe leg je uit dat dergelijke sprookjesverha152 The New York Times, 17 december 1978.
153 The New York Times, 3 januari 1979.
154 „Glasnost” heb ik hier in 1993 bijgevoegd.
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21 januari 1979

Vanmiddag arriveerde de jonge jurist Lennox Bower van Pat
Russells kantoor in Dallas, omdat morgen Time het recht heeft
gekregen in mijn dagboeken te snuffelen. We hebben de hele
zaak opnieuw doorgesproken. Het is natuurlijk opmerkelijk
155 Newsweek, 22 Januari 1979.
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len in de Kindergarten thuis horen? Jammer dat het contact met
hem steeds totaal oppervlakkig blijft. Hij trouwt in juni.
Sonja heeft mij vervangen door Jan Terlouw (D66) voor haar
programma met Paul Abbey. Wat een kwal. Hij probeerde
Terlouw belachelijk te maken. Op het andere net was Wibo
met Luns bezig. Eerst liepen ze samen op het strand, Luns met
een Eden hoed. Daarna lieten ze beelden zien van een marinevliegtuig dat met lichtkogels een sovjetoorlogsbodem, de
„Kiev” langs de territoriale wateren „opjoeg”. Prompt lanceerde Luns een nieuwe dosis anti-USSR-propaganda, waarschuwend voor „de agressieve sovjetvloot”. Ed van Kan, dat licht,
vulde nog aan wat Luns zelf altijd beweert dat de Sovjet Unie
„immers geen gigantische vloot nodig heeft.” Moet je nagaan.
Het Russische imperium is volkomen omsingeld met Amerikaanse bases. Wibo had nog een laatste speels vraagje: „Hoe reageert u op uw reputatie bij links Nederland?” Luns antwoordde: „Ik bijt er ’s nachts niet van in mijn kussen.” Heel lollig
natuurlijk. Het domme publiek geniet net als van Willem Duys
of André van Duin, maar intussen zag Luns weer eens kans
Koude Oorlogssentimenten op te fokken met medewerking
van Wibo.
Op de Duitse televisie staan voor de zoveelste keer in een circus olifanten en leeuwen met vier poten op een ton. Dit is
1979. Hoe kan men daar in godsnaam naar gaan zitten kijken?
Billy Carter, het jongere broertje van de president, heeft in het
Atlanta Hilton een feest bijgewoond ter ere van een delegatie
van 27 „vrienden” uit Lybië. Billy doet blijkbaar zaken met kolonel Kadaffi. Billy is al door het ministerie van Justitie in
Washington gewaarschuwd dat hij zich behoort te laten in
schrijven als „an agent for a foreign power”, en dan nog wel
Lybië. Hem werd gevraagd, waarom hij zich op deze wijze met
de Lybiërs inliet. Hij antwoordde: „The only thing I can say is
there is a hell of a lot more Arabians than that there are Jews.”155
Die uitspraak bracht natuurlijk de diverse Joodse lobbyisten in
de VS op de been. Billy blijft problemen veroorzaken voor zijn
machtige broer.
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Vreemd dat ook deze vriendin er al niet meer is.

dat Wibo van de Linde, als Time-correspondent in Nederland
had geadviseerd het artikel niet te plaatsen, omdat het bullshit
was. Wibo wist dit zeker, evenals de oorspronkelijke auteur
Robert Kroon dit wist of had moeten weten. Ik heb nu ook
het jongste statement van ambassadeur Romanov over de affaire
over het Time-artikel THE PINK HOUSE OF ORANGE in NRC
Handelsblad in het Engels vertaald en naar verschillende deskundigen, ook in de VS, gezonden. Ik belde de heer Leeman
van de TROS. Hij herinnerde zich Wibo’s uitlatingen niet.
22 januari 1979

Ik belde mevrouw Hornkamp in Purmerend om maar niet
door de ijskou naar Amsterdam te komen. Ik had haar willen
vragen voor de advocaten koffie te serveren.
Het werd een vreselijke dag, met één hoogtepunt. Tegen 14.00
uur belde Peter ter verrassing uit Madrid. Hij had bovendien
aanbiedingen voor een ander optreden en een film in Spanje.
Ik zei maar niets, want zelf zie ik hem natuurlijke het liefste
meegaan naar Californië, zodat hij aan UCLA kan gaan studeren.
Om 10.00 uur verschenen de advocaat Henry Dressel van
Time, overgekomen uit New York, en de jurist Louis van Len174
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nep van het kantoor De Brauw en Helbach in Den Haag. Mijn
eigen Lennox Bower uit Dallas logeerde op Amerbos. Ook arriveerden de journalisten Frank Kuitenbrouwer van NRC Handelsblad en Henk Aben van het Algemeen Dagblad. Ik voelde me
veiliger met twee prominente collega’s in de buurt. Er ontwikkelde zich vrijwel onmiddellijk een conflict over hoe of wat ze
mochten publiceren en fotokopiëren. Persoonlijke regels zullen ze zogenaamd blank maken. Eigenlijk zaten Kuitenbrouwer
en Aben, die ik overigens een creep blijf vinden, als schooljongens te luisteren. Kuitenbrouwer is okay. Ik denk trouwens dat
ik permanent de fout maak iedereen in vertrouwen te nemen
en als een open boek te vertellen wat ik denk of voel. Omdat
dit ongewoon is en maar al te vaak anderen met een vorm van
minderwaardigheidsgevoel achter laat, is het eind van het liedje dat ze je vijand worden of je gaan tegenwerken. Ik denk bijvoorbeeld dat dit bij Kuitenbrouwer het geval is. We zullen
zien wat de heren schrijven.
Louis van Lennep is de zoon van de Van Lennep bij de OECD.
Een zeer behoorlijke man. Dressel stak een cadenza af, hoe hij
het ene na het andere proces voor Time had gewonnen, waarop ik zijn woordenvloed uiteindelijk maar eens onderbrak en
hem vroeg: „And which cases did you loose?” Ik gaf maar zelf
het voorbeeld, toen Time werd veroordeeld 5.000 dollar te betalen, wat overigens een minuscule fractie was van wat ze hadden moeten uitgeven om de aanklacht af te weren. Hij benadrukte dat Time nooit of te nimmer schade zou uitkeren en gaf
aan dat hij mijn klacht ook in zijn zak had.
De zitting wordt morgen voortgezet. Als ik op deze dag terugkijk is het een total waste of time en geld. Lennox vertelde hoeveel moeite hij had gehad zijn vliegticket van Pat Russell los te
peuteren. Hij is op een standby ticket gekomen. Time heeft onbegrensde fondsen om hun leugens overeind te helpen houden. Het is toch eigenlijk mensonterend en een belediging
voor een ieders intelligentie dat we hier een hele dag bezig zijn
geweest met bladeren in mijn dagboeken, terwijl de tegenpartij
exact weet dat ik niets met de KGB te maken heb of ooit te maken heb gehad, laat staan met een orkestratie om Juliana van de
troon te stoten, zoals Robert Kroon en Wibo van de Linde
hebben beweerd.
In Teheran vergaderen het leger van de sjah en vertegenwoordigers van Ayatollah Khomeini om de crisis, ontstaan door het
overhaaste vertrek van de sjah, zo elegant mogelijk op te lossen. Ayatollah Khomeini heeft al aangekondigd spoedig uit ballingschap te zullen terugkeren. Het zal me een bonje geven.
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Anti-Amerikaanse demonstraties nemen natuurlijk toe in dit
land dat mede door de CIA werd gerund. Wanneer je een kaartje in The New York Times onder de loep neemt, kan je precies
nagaan hoe de Amerikanen bij hun omsingeling van de USSR
Iran zullen gaan missen.

Moest de receptie van de ambassadeur Martorell van Cuba –
op wie ik zeer gesteld ben geraakt – gisteren laten schieten.
23 januari 1979

Vind het een vertederend gezicht om vijf mussen aan één boterham te zien knabbelen.
Tevergeefs heb ik Wibo van de Linde proberen te bereiken bij
de TROS. Hij is op herhalingsoefening. Ik liet zijn assistente de
boodschap achter dat wanneer hij bleef ontkennen dat hij zelf
Time had afgeraden het artikel over de Oranjes te publiceren,
hij me geen keuze liet om publiekelijk duidelijk te maken dat
hij achter die onzin stond. Hij is natuurlijk bang voor zijn correspondentschap voor Time in Nederland. Hij zou dit verliezen, wanneer hij de waarheid zou ophoesten. Ik nam het gesprek met zijn assistente Janny Hovinga veiligheidshalve op.
Vandaag werd van 12.00 uur tot 14.30 uur vergaderd over
mijn dagboeknotities.
Een keer botste ik met mijn eigen advocaat, Len Bower. Nadat
hij zich al enkele malen had uitgerekt en ongegeneerd had zitten gapen, zei ik tegen hem: „We are not in a gym here.” Toen
176
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Ik kreeg een lieve brief van vijf pagina’s van Peter. Probeerde
vergeefs hem te bereiken. Hij leest de International Herald Tribune iedere dag; die gewoonte heb ik hem gelukkig overgedragen. Hij had het dametje van de kiosk gevraagd waar hij kon
lunchen nu alles gesloten was vanwege een staking. Ze vertelde
over een cafetaria in een nabijgelegen meisjesschool. Een andere oude dame wees hem „moederlijk” (schreef hij, typisch
Peter) de weg „and suddenly I found myself in a huge, smokey
highschool canteen with 5.000 teenage girls. Wished I could
have written it down or that I had a camera. It turned out precisely as I expected. Within minutes I was surrounded by beautiful untouched Spanish faces asking me mijn hemd van mijn lijf.
Was also shocked by the garbage they put there in their young
bodies for lunch. Well, Coca Cola and Hamburgers are even
going to China now. The food pollution is now global, all for
the sake of profit.”
Hij moet ook weer naar Düsseldorf voor modeshows van
HOM, gevolgd door Salzburg.
Dressel sprak over een proces wat Time al tien jaar voerde om
te voorkomen dat er schade voor laster moest worden uitgekeerd. Hij zei er zeker van te zijn dat de rechter in die zaak
geen vijf jaar meer te leven had. Daarna zou de tegenpartij
„dus” van voor af aan moeten beginnen. Hoe werkt dit in hemelsnaam? In een rechtszaak aangespannen door een mevrouw
Firestone volgde hij de strategie dat de dame in de rechtszaal
diende te verschijnen, iets wat hij wist dat zij tegen iedere prijs
wenste te voorkomen. „We would have ripped her apart,” aldus Dressel. Ook zo’n keurig begrip voor Amerikaanse advo177
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hij daarop een zaak, die Dressel al had afgedaan, weer oprakelde, heb ik hem min of meer de mond gesnoerd. Beetje pijnlijk.
De rest van de bijeenkomst verliep prettig. De attitude van
Louis van Lennep was anders dan gisteren. Hij nam me apart
en stak een verhaal af het prettig gevonden te hebben me eindelijk eens van nabij te hebben leren kennen. Dressel zat weer
op te scheppen dat we net zo goed konden ophouden, want hij
was zeker van de overwinning. Ik stelde mijn vraag van gisteren iets anders: „Have you ever had to defend Time in a suit of
which you knew in your heart of hearts that the other party
was right? And how does it feel then to win, when you know
others do not have the funds Time has to defend themselves
against your libel? What does that do to you?” Hij bleef vaag
en non committal.
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caten. Het begon haar dus de keel uit te hangen en zij stopte
het proces.
In weer een ander geval ging het om „a certified nut”. „This
guy,” zei Dressel, „had been committed to an institution a
number of times. We crushed the case.” Hij deed voortdurend
dit soort krachtige uitspraken deed.
Het afscheid vond plaats in het Sonesta Hotel. Lennox zat te
zeuren dat hij zijn „law licence” zou kunnen verliezen, omdat
zijn foto in de kranten was verschenen.156 Ik begrijp nog niet,
hoe ik het drie dagen met deze druiloor heb uitgehouden. Hij
verwachtte nogal pessimistisch dat Time nu ging pleiten dat ik
onvoldoende inzage in mijn dagboeken had gegeven. „They
have the right to ask all these documents from you, you
know,” aldus Lennox. What „rights” do liars like Time have,
for Christ sake?
Ontmoette André Douw in Thermos. Hij was met Paul Gallis,
een jongen die ik al lang in de gaten hield maar als onhaalbare
kaart beschouwde. „Je was eens met Frits van Eeden bij me,”
zei hij. „Ik woonde toen bij mijn moeder. Je zei ‘schat’ tegen
Frits. Het duurde een jaar voor zij daar overheen was.” Van
dergelijke incidenten weet ik absoluut niets meer.
Met Jaap Jansen, Ton Kors en een zekere Erik, die bij Jaap
hoorde (een nietsnut) gegeten in het visrestaurant in de
Utrechtsestraat. Jaap vertelde dat Peter Loeb een slechte naam
had, „onbetrouwbaar”. Uitgevers onder elkaar!
25 januari 1979

Mijn goede vriend, de psycholoog A.N. Leontiev is in Moskou
overleden. Het beroert me. Ik zie hem voor me.157
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt schrijft: „L.W. Las je artikel
in de NRC (met ambassadeur Romanov) met belangstelling.
Goed dat je deze man de gelegenheid gaf eens enige bezwaren
te uiten. Ik zou nu ook wel eens willen weten, wat de andere
partij hierop zegt. Tot spoedig ziens, je auntie.” (Gedateerd 21
januari 1979). Neem de passage van Romanov over Time, Beatrix en Claus. Hoe lang ben ik nu al bezig – om over persoonlijke financiële offers niet te reppen – om aan te tonen hoe die
„andere partij” smerig bezig is geweest; en niet alleen collega’s
als Wibo van de Linde of Robert Kroon, maar de inlichtingendiensten, De Telegraaf en Time eveneens. Krijg de werkelijke
informatie maar eens naar waarheid boven water.
156 Zie bijlage 20.
157 In mijn tweede boek met Club van Rome-interviews staat een gesprek met professor
Leontiev. Ook in voorgaande Memoires-delen heb ik ontmoetingen met hem beschreven.
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Broer Theo en Nellie in mijn werkkamer.

Diner op Amerbos.
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Peter in mijn werkkamer.

Aan de vleugel.
Foto’s Hans Lonis.
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Met Peter in Parijs

Peter ontfermt zich over Keke.
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Peter trainde in Madrid in een sportschool door.
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De klok die mijn grootvader Alexander Oltmans ten geschenke kreeg bij zijn afscheid als
president comité Nederlands Indische Spoorwegen te Senarang, Java (die ik later uit
geldgebrek heb laten veilen door Sotheby.

Plan het huis naast Bill Bast in Hollywood te kopen.
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Mijn vriendin dr. Margaret Mead overleed in 1979.
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Interview met Jose M.R. Delgado, Centro Ramon y Cajal, Madrid.
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Overhandigen Club van Rome interviews (II) aan mevrouw Indira Gandhi.
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Gesprek met Takesji Watanabe, rechts David Rockefeller: Japan maakt deel uit van de
Trilaterale Commissie.

Yaeji Watanabe.
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Saburo Okita, voorzitter Club
van Rome (Japan), later minister
van buitenlandse zaken.

Porfesoor Masaya Sato,
psycholoog.
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158 Later zou Wibo onder ede alles ontkennen voor de Amsterdamse rechtbank.
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Brandt & Brandt literaire agenten op 101 Park Avenue willen
mijn JFK-boekje niet uitgeven.
Ik heb Wibo van de Linde nog eens geschreven om zijn geheugen op te frissen dat hij vrijwel meteen – of liever zelfs voor
publicatie van het bezopen artikel over Claus als rode Feldwebel
en Beatrix als links (en ikzelf als KGB-mannetje) – mij had gebeld om te waarschuwen dat hij niets met die onzin te maken
had gehad. Ik schreef onder andere: „Enerzijds was het normaal dat je me waarschuwde. We waren juist die dagen bezig
via generaal Van den Wall Bake prins Bernhard voor jouw camera te brengen. Anderzijds was het een gewoon collegiaal gebaar van jou.” Ik herinnerde hem er aan dat ik de dag van dit
telefoongesprek zijn baas bij de TROS, de heer Leeman, had
geschreven het op prijs te hebben gesteld dat Wibo zich distantieerde van het geklets van Time en De Telegraaf. Ik vroeg Leeman bovendien of het niet vreemd was dat de ene TROS-medewerker, Van de Linde, toegaf dat het allemaal gelogen was,
terwijl de andere, Robert Kroon, de samensteller van THE
PINK HOUSE OF ORANGE was.158
Vervolgens vertelde ik Wibo over de snuffelpartij door Time in
mijn dagboeken. Ook dat hierbij de advocaat Dressel van Time al
had voorspeld dat hij, Wibo, zou ontkennen mij te hebben gewaarschuwd dat hij niets met het verhaal had te maken. „Voor
mij is dit natuurlijk belangrijk. Ik neem aan, zoals ook Leeman
doet, dat je zult bevestigen wat je me hebt gezegd, inbegrepen je
communicatie aan Time, dat het verhaal in die vorm onjuist
was.” Ik vroeg hem om een en ander schriftelijk te bevestigen.
„We kunnen natuurlijk deze zaak, als kleine kinderen, ook via
de rechtbank spelen, maar het lijkt me gezien onze contacten
ook in het verleden gerechtvaardigd te mogen verwachten dat
we dit als volwassenen onder elkaar eerlijk afwikkelen.”
De president van Zaïre, generaal Mobutu, heeft te kennen gegeven een werkbezoek aan Nederland te willen brengen. Maar
de bijzondere vriend van prins Bernhard is niet welkom vanwege zijn Suharto-achtige optreden jegens de bevolking van
het land.
Peking heeft SHELL uitgenodigd te komen praten over mogelijke olieboringen in de Zuid-Chinese Zee. Bovendien zijn Sjanghai en Rotterdam „zustersteden” geworden. Het is toch volkomen bezopen dat we wel joint ventures met Peking en niet met
Moskou – tegengehouden door Max van der Stoel – organiseren!
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Broer Theo had ik het gesprek met ambassadeur Romanov gezonden. Hij telefoneerde uit Lugano dat het heel leesbaar was
maar helemaal op Amerbos geschreven, „Romanov zelf komt
er niet aan te pas”. Hij noemde het pure journalism en wilde de
oorspronkelijke tape met de ambassadeur wel eens horen, kennelijk ervan uitgaande dan pas de werkelijke Romanov te zullen beluisteren. Ook dacht hij dat Romanov een uitstekende
getuige in mijn Time-proces zou zijn.
Dirk Keijer introduceerde me bij F.M. Dirkx, managing director van Bunker & Storage Company Rotterdam. Hij belde op
om te onderstrepen dat hij me een gunst had bewezen door de
man niet zelf rechtstreeks bij mijn vriend Abdelkadir Chanderli in Genève te hebben binnengebracht. Hij zou om 11.00 uur
nog afscheid nemen bij Romanov en had over twee dagen
weer een afspraak met de ambassadeur in Moskou.
Bill Bast belt uit Hollywood dat de reparatie van het dak van
„mijn” huis op 15.000 dollar wordt geschat.
26 januari 1979

Professor Howard Raiffa van Harvard University geeft een
college Competitive Decision-Making. De student Gerald
Thomchick haalde het hoogste cijfer. Hij vertelde de The New
York Times: „I was willing to lie to get a better score.” Dat
bleek akkoord te zijn wat professor Raiffa betrof „whose course is designed to teach budding businessmen to negotiate in the
real world”, schreef William Bulkeley in dit blad. „Like it or
not,” aldus de hoogleraar, „lying or strategic misinterpretation
is sometimes resorted to in business negotiations(…). The idea
is not necessarily to teach them to lie, but to teach them they
may be lied to. That makes them much more aware, because
the students are very naïve when they start.”
Raiffa vervolgt: „The truth teller is at an extreme disadvantage
against someone who lies or bluffs. Later, liars may lose a chance for a profitable settlement because their opponent is outraged and becomes more stubborn. People have to understand
the nature of the game and understand how they are vulnerable.” Ik vrees dat het voor mij nu te laat is nog een leugenaarsklasje op Harvard te gaan volgen. Trouwens, geen wonder dat
vrijwel niemand meer in Amerika de waarheid spreekt, met
liegen wordt je immers een succesnummer als Gerald Thomchick?159
Een eclatant voorbeeld: Richard Nixon. In 1975 verkondigde
159 International Herald Tribune, 24 januari 1979.
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In de trein naar Den Haag zat een Arabier. Omdat we alleen
waren voelde hij in mijn broek, maar hij durfde niet verder te
gaan.
Ik ontmoette ambassadeur Romanov in diens werkkamer. Hij
droeg een wollen vest. Hij kreeg nog steeds veel reacties op ons
interview. Prins Bernhard had tegen hem gezegd het „excellent” te hebben gevonden. Ook prins Claus had tegen hem opgemerkt dat het „completely correct” was geweest. Echter
noch Juliana noch Beatrix hadden er bij het afscheid nemen
over gerept. Toen Rom met hare majesteit in gesprek was op
Soestdijk, zoog hij uit zijn duim dat hij in Moskou onlangs met
generaal Ivanov had gesproken161 en dat deze er aan had herinnerd dat de koningin had gezegd verlangend te zijn Rusland te
bezoeken. „Als dat geen aangevertje was voor haar om op in te
gaan,” aldus de ambassadeur, „dan weet ik het niet.” Maar Juliana hapte niet.
Hij had prins Bernhard gevraagd om de Olympische Spelen in
Moskou te komen bijwonen, „as my personal guest if need
be”. De ambassadeur voegde er voor het eerst aan toe dat Max
van der Stoel tot tweemaal toe tegen hem had gezegd dat „the
Government needs prince Bernhard here” toen hij vroeg
160 The New York Times, 26 januari 1979.
161 Eén der veteranen indertijd ontvangen op Soestdijk, waarbij Juliana deze wens te
kennen had gegeven.
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diens vriend rabbi Baruch Korff nog dat Watergate de man tot
de bedelstaf had gebracht. Nu is hij met glans miljonair. Ra, ra,
hoe kan dat? Alleen al zijn memoires over zijn schoftenstreken
brachten miljoenen op, plus nog eens 500.000 dollar voor zijn
televisiegesprekken met David Frost.160 Nixon heeft het duidelijk gered zonder colleges van professor Raiffa te volgen. Henry Kissinger is wellicht als grootste overwinnaar in oneerlijkheid uit de bus is gekomen. Hij zag kans het algemene respect
van de kudde bij zijn oplichterspraktijken te behouden.
Lloyd de Mause van het Psychohistorisch Instituut in New
York stuurt me een absoluut boeiende analyse over de collectieve waanzin en het Joodse martelaarschap.
In Thermos waren Harry Hagedorn van de NOS, Frans Hartong, Ton Kors, Kees Broos, Wim Hoogenkamp en anderen.
Gezellige club dus.
Wat moet ik met de advocatentoga van mijn vader beginnen?
Of met mams roze bruidsschoentjes? Daar kan ik nog helemaal
geen afstand van doen.
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waarom Bernhard niet naar de Sovjet Unie kwam, zoals andere leden van Europese koninklijke families. In 1977 had Romanov andermaal aan Van der Stoel gevraagd of de prins naar
de USSR kon reizen. Van der Stoel had geantwoord dat er al
twee koninklijke bezoeken dat jaar in Nederland dienden te
worden afgewerkt. „Nobody came that year to Holland,” zei
Rom, „and we need only four or five days for this visit.”
Hij poeierde alle vragen over zijn interview met mij af door te
zeggen dat hij vier uur met me had gesproken en geen idee had
wat ik had geschreven. Hij weet het natuurlijk exact en heeft
Prokchorov binnen de kortste keren een vertaling laten maken.
„Even yesterday, at a Czech reception many people spoke
about it,” zei hij. Hij noemde namen. Staatssecretaris Wim van
Eekelen had hem gewezen op een portret over hem in Elseviers
van deze week. Ik heb het gekocht. Het was geschreven door
René de Bok en „typical”. Ik word als „Luns-hater” opgevoerd wat onzin is. Minachting voor Luns is het juiste woord,
niets meer niets minder. De Bok neemt gewoon mijn gesprek
over en voegt er gegevens aan toe uit een standaardwerk van
John Barron over de KGB. Elseviers staat aan de kant van de
koudeoorlogsretoriek van Luns en Van der Stoel.
Romanov had tegen sommige mensen gezegd: „The NRC article is only a glimpse of what I really said. This journalist did not
want to make my remarks perhaps too sharp.” Anderen hadden hem gevraagd of hij wel wist wie ik was, het aloude Haagse gestook. „Oh yes, he was in Moscow many times,” had
Rom juist geantwoord. Hij benadrukte dat hij om tactische redenen zich van het interview had gedistantieerd. Ik begrijp
zoiets niet, maar antwoordde: „Fine, fine.” Hij adviseerde de
heer Tolstikov als eerste om een interview te vragen via Prokchorov. Hij zou de nieuwe ambassadeur inlichten.
Samen met mevrouw Romanov had hij dus een afscheidsbezoek op Drakensteyn gebracht. „It was a very homely visit,
very pleasant. Claus talked most, because the children were also
there and the mother was busy with them. I told him, this
bloody magazine Time wrote all these ridiculous things.” Daarop moet Claus dus hebben gezegd dat hij het met hem eens
was.
Gisteren bood Van der Klauw een afscheidsdiner aan in Wassenaar. „He was incomparably better than Van der Stoel,” zei hij
en tekende de vorm van de dinertafel. „I never saw it like
that.” De tafel moet eivormig zijn geweest. Er waren zestien
gasten bij aanwezig, zoals zijn tennispartner, de Belgische ambassadeur. Ook baron van Lynden van het Oranjehuis, „I like
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Weer gedonder rond de Dallas-data. Het Select Committee on
Assassinations stemde in december met 5 tegen 2 stemmen dat
niet één maar twee mensen op JFK hadden geschoten. Nu blijkt
dat de commissie over twijfels dienaangaande heeft beschikt,
die men niet naar buiten bracht om „de verwarring” niet te
vergroten. Nu zeggen leden van de commissie dat het eindrapport overhaast tot stand kwam en zij min of meer werden gedwongen er mee in te stemmen.
De antiquair Van Kranendonk Duffels maakte 1.405 gulden
over voor een broche en mijn vaders gouden vesthorloge
(Waltham). Triest, maar het is niet anders. Kon er niets mee.
Dirk Keijer zegt dat André Spoor „a creep” is die hij niet vertrouwt. Hij waarschuwt me hem geen contacten in Moskou
toe te vertrouwen en me strikt aan Rob Soetenhorst te houden. Soetenhorst vertelde me trouwens dat er een brief was
binnengekomen in reactie op het Romanov-gesprek, „waarin
we werden gewaarschuwd dat je een gevaarlijke ‘leftist’ was. Ik
heb er niet op geantwoord,” zei hij. Hij wil Frits Schaling naar
Moskou zenden. Wim Klinkenberg zegt dat Schaling inlichtingendienstencontacten heeft. Kan best waar zijn. Ik heb Wim
gevraagd, waarom hij niet-bewezen beweringen aangaande
prins Bernhard in zijn komende boek doet, zoals Peter Loeb
183
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him very much.” Er werden tafelredes gehouden, o.a. door
Van der Klauw, die refereerde aan het NRC-gesprek en zei dit
met belangstelling te hebben gelezen.
Frits van Eeden opende vandaag een tentoonstelling van metaalcollages in Pulchri Studio. „Hoi: kom niet met dit pestweer,” schreef hij op de kaart. „Het is niet de moeite waard in
de kreukels te komen. Er hangen al genoeg kreukels aan de
wanden.”
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me had verteld. Het gaat toch wel ver om te verklaren dat de
prins wist dat de Duitsers 10 mei zouden binnenstormen. Hij
antwoordde zijn beweringen gestaafd te hebben aan de hand
van documenten.
De journalist Louis Sinner is overleden. Een aardige en kundige man.
Het is koud en gaat misten. Denk zeer aan de beesten buiten.
Vanmiddag nog zagen we dat bij Woerden een eend werd
doodgereden. Alles wat met de dood te maken heeft, ervaar ik
als diep schokkend.
Oud-ambassadeur Pak Hanafi,162 die in Parijs woont als vluchteling voor het Suharto-regime, schrijft het met me eens te zijn
dat het Indonesische volkskarakter „te geduldig” is, zoals ik
hem heb geschreven. Hij zegt dat Indonesië na Sukarno geen
echte leider meer heeft gehad. „Suharto is maar een popje in
de poppenkast van de buitenlandse geldmagnaten en de Chinese ‘chukongs’”. Hij vervolgde: „If Sukarno had to struggle
and to wait for twenty years for the downfall of Nederlands-Indië, I am sure these crooks around Suharto will not last longer
than that, may be until 1982. Indonesia needs a leader badly
(…). At times I am pondering in silence. I become sad and
complain, but then I regain my optimism.”
Ook hij is kennelijk trots op kolonel Latief, die inmiddels
openlijk heeft getuigd dat president Suharto van tevoren op de
hoogte was dat een aantal generaals zouden worden gearresteerd. Suharto deed niets, waarschuwde niemand en toen eenmaal linkse en rechtse militairen elkaar in de haren waren gevlogen, liep Suharto als derde hond met het been weg en greep
de macht. Suharto is en blijft een ordinaire coupgeneraal, die
via hoogverraad op de plaats terechtkwam waar hij al twaalf
jaar zit.
29 januari 1979

Jan Cremer gaf me gisteravond het boek over zijn vader, een
Jan Cremer krant, een Panorama met een verhaal over Beatrix en
een foto van ons samen tien jaar geleden in New York. Jan
vindt dat ik mijn dagboeken niet mee naar Californië moet nemen en in de Koninklijke Bibliotheek moet laten.163
Joon Swart van het nieuwe blad Zero heeft hem gevraagd interviews te maken. „Die mensen interesseren me niet. Ik kan niet
onderdanig zijn,” zei Jan. „Wanneer ik de paus zou moeten interviewen zou ik vragen ‘heb je nog wat onder de kurk?’ of
162 Sukarno’s laatste ambassadeur in Cuba.
163 Vanaf 1993 zijn de dagboeken tot 1977 inderdaad in de KB.
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30 januari 1979

In Iran heerst anarchie. Khomeini dreigt met een heilige oorlog wanneer het leger de macht zou grijpen. In de straten van
Teheran worden de standbeelden neergehaald, portretten van
de sjah verbrand. De mensen roepen hysterisch: „God is great!”
Premier Shahpour Bakhtiar is naar Frankrijk gereisd om Khomeini te ontmoeten. De voormalige procureur-generaal Ramsey Clark is teruggekeerd in de VS met de mededeling dat 99
procent van de Iraniërs Ayatollah Khomeini blindelings steunt.
Ik geloof er niets van.
R.W. Apple meldt in de The New York Times dat de middenklassen wel degelijk verheugd zijn over het vertrek van de sjah,
maar fel bezwaar hebben tegen een religieuze dictatuur. Dit is
exact wat dreigt te gebeuren.164
164 The New York Times, 28 januari 1979.
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‘wanneer heb je het laatst geneukt?’” Hij zou 5.000 gulden per
gesprek dus 30.000 per jaar krijgen voor een set van zes. Het zou
echter te veel tijd kosten, zeker een maand per interview. Hij
wilde liever reisbrieven van een pagina maken. „En dan kan jij
die interviews voor ze maken.” Daar zou ik wel zin in hebben.
Het klinkklare geklets van de paus op reis in Mexico is genant.
De leer van Jezus belichaamt de menselijke betrekkingen voldoende, zodat Rome zich buiten de politiek kan houden. De
fantasy world van het Vaticaan is mental pollution van de kwalijkste soort.
De familie Lokhoff, de nieuwe buren, heb ik door kloppen op
de muur te verstaan gegeven dat ik de bonje die ze hadden letterlijk kon verstaan. Heb dit met een briefje bevestigd.
Gerard Croiset werkt aan een nieuw boek. Hij las er telefonisch stukken uit voor. De zinnen zijn te lang. Ik bracht het gesprek op de paus en het onvolwassen gedrag van de kerkvorst
om de mensen in Mexico klinkklare onzin op de mouw te
spelden. „Die Mexicanen zijn toch ook onvolwassen? Het is
verdeel-en-heerspolitiek,” zei Gerard. Toen hij over „die vent”
sprak zei ik: „Je bedoelt zijne heiligheid.”
„Hij is geen cent meer heilig dan ik ben,” antwoordde de paragnost.
„Van al het kwaad in de wereld is de kerk het minst erg. Laat
die mensen maar hun gebedjes opzeggen.”
Adriaan van Dis belde voor vertrek naar Mauritius om te vertellen dat Max van Rooij geen belangstelling heeft voor een
gesprek met Jan Cremer.
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Schandelijk dat Carter en Washington de sjah kennelijk hebben afgeraden naar Californië te komen. Volkomen karakterloos na de man jarenlang als bondgenoot te hebben misbruikt.
Upsetting artikel over Hermann Hesse. Hij vermeed naar „his
beloved dying mother” te gaan. Hij vermeed zelfs haar begrafenis. Dan hoef je eigenlijk verder niets meer te weten. Toch
heb ik jaren geleden intens genoten van Siddharta.
Peter Gay165 schreef over Pilgrim of Crisis, een biografie waarin
hij Hesse omschrijft als „a fanatical scribbler who never wanted
to do anything but write”. Dat leverde Hesse in 1946 de Nobelprijs voor Literatuur op. Anderzijds was de schrijver een
man, die driemaal huwde, er gepassioneerde vriendschappen
op nahield, een poging tot zelfmoord deed en in psychoanalyse
ging om materiaal voor een roman te vergaren. Zijn leven zou
een langgerekt drama zijn geweest. „The narcissism that marks
most modern artists,” meent professor Gay, „was overpowering in Hesse. When his best friend, Hugo Ball, lay near death,
Hesse found time to notice that the dying man wanted to be
left alone, even by Hesse.” De schrijver merkte in een brief aan
zijn zuster op: „Most recently Ball does not want to see anyone. So far he has always wanted to see me, but now he even
wants to be spared by me, so for the last five days I haven’t been
there.”
De biograaf Freedman noemt die zin „strangely self-involved”.
Peter Gay verwijt Freedman dat hij Hesse kennelijk geen geboren narcist wil noemen. Wat een onzin. Tenzij men narcisme vertaalt als iets anders dan verliefd zijn op eigen beeltenis,
lijkt me Hesses opmerking aan zijn zuster gerechtvaardigd. Ik
zou het absoluut als dodelijk ervaren, als Peter, of een van mijn
trouwste vrienden alleen gelaten zou willen worden in diens
doodsstrijd. Maar dat houdt geen enkel verband met vermeend
narcisme. Dodelijk in de zin van machteloosheid „to share affection” tot het laatste moment, welke zou moeten kunnen
werken als een vorm van verlichtende narcose. Je zou trouwens een beetje mee sterven, zoals gebeurde met de dood van
mam.166
Christopher Lasch publiceerde The Culture of Narcissism. American Life in an Age of Diminishing Expectations.167 Decadentie is
volgens professor Lasch het huidige Leitmotif, ook al co-existeert dit met „an antithetical pattern devoted to renovation.”
Dus een oude orde maakt plaats voor een steeds weer nieuwe
165 Hoogleraar geschiedenis aan Yale University.
166 Deze laatste observatie in 1993 bijgevoegd.
167 Christopher Lasch, The Culture of Narcissism, W.W. Norton & Co., New York 1979.
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orde. Volgens „the tumult of ideas”, die de wereld heeft beleefd, zijn slechts bittere lessen te leren. De belangrijkste conclusie is, „that nobody ever learns anything”. „We are all tainted with the same modern diseases; that hope itself is an illusion
fostered by the very powers that are destroying our lives.
Having lost our sense of communion with the past, we feel no
responsibility for the future.”
Onzin, vooral voor een hoogleraar geschiedenis als Lasch. Als
ik zoiets lees keer ik terug bij professor José M.R. Delgado en
de wortel van het werkelijke vraagstuk, namelijk dat de kuddes
sinds mensenheugenis al voor het zesde levensjaar met dezelfde
onzin worden gehersenspoeld. Het feit dat we niets van het
verleden leren heeft daar haar oorsprong. We hebben juist
„that sense of communion with the past” helemaal niet verloren. We worden er als robots al duizenden jaren mee opgezadeld, terwijl de realiteit van de wereld van het kindeke Jezus
in Bethlehem en die van het jaar 2000 geen moer meer met elkaar te maken hebben.
„The political crisis of capitalism reflects a general crisis of
western culture,” aldus Lasch, „which reveals itself in a pervasive dispair of understanding the course of modern history or
of subjecting it to rational direction.” Professor F. Kermode
van Cambridge University vervolgt zijn Times-kritiek op Lasch
als volgt: „If history is bankrupt, so are sociology and psychoanalysis. As for cultural radicalism, it merely seems to attack the
status quo: in fact, it unwittingly supports it. The final product
of bourgeois individualism is psychological man, who lives entirely for the present, demands instant gratification, and yet exists in a state of restless, unsatisfied desire.” Een doordenkertje
dus.
Professor Lasch meent dat veranderingen in psychoanalytische
praktijken voortkomen uit veranderingen in de samenleving.
„We need a more modern doctrine of narcissism than Freud’s.
He dealt with patients who had to come to terms with a rigid
censorship; the modern therapist deals not with repression but
with excessive ‘acting out’, with shallowness in personal relations, with inability to mourn, with a pathological narcissism
made all the worse by the ubiquity of the camera, and by the
fact that the narcissistic personality is often fashionable and successful, at any rate when young and seductive.” Volgens Lasch
betekent het nieuwe narcisme „a sense of inner emptiness,
boundless repressed rage, and unsatisfied oral cravings”. Ze
zouden parallel lopen aan „pseudo-selfinsight, calculating seductiveness and nervous self-deprecating humor”. De mo-
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derne samenleving werkt slechts mee „in intensifying the narcissistic syndrome”. Om een of andere reden – moet er over
nadenken – heeft het geen bliksem met narcisme te maken.
In de optiek van Lasch wordt seks „a performance”. „Men
who not so long ago complained of women’s rigidity now
complain of their demand for limitless orgasm.” Professor
Lasch gaat er zelfs van uit dat „things were better when people
thought sex was dirty; the modern insistence, that it isn’t a desire to sanitize it by washing away its unconscious associations”.
Geen woord in dit review over gewijzigde realiteiten, over een
wereld waarin „gaat henen en vermenigvuldig u” ongestraft
kon worden gepropageerd en een wereld een paar duizend jaar
later waarin men bezig is naar „standing room only” toe te
werken. Seks ten tijde van de piramidebouwers was immers
een geheel andere aangelegenheid, dan in het epok van moderne wolkenkrabbers?
De moderne Steinway Model B heeft 88 toetsen „with the 68
highest ones setting in motion triplets of strings and the 20 lowest ones setting in motion pairs of strings or single strings,”
schrijft Gabriel Weinrich.168 Dit „tripling” en „pairing” schijnt
de klank van de vleugel te beïnvloeden. Hierdoor ontstaan
subtiele „mistunings” of „frequency discrepancies” die het geluid van het instrument beïnvloeden. Interesting.
Willem Smitt van Privé zou niets liever dan de lunch en de
vriendschap tussen de Romanovs en Drakensteyn publiceren.
„Het blijft tussen jou en mij. We zullen het niet onder jouw
naam publiceren.169 Ik betaal je er 2.500 gulden voor.” Ik denk
er niet over me tot zo’n combine te lenen. Hij slijmde dat hij
mijn interviews in de Nieuwe Revu geweldig vond en begreep
niet hoe ik bij Georgii Arbatov was binnengekomen.170 „We
zouden een verhaal met Leonid Brezhnev moeten maken,” zei
de man van Privé ook nog. Hij zei gisteravond aan me te hebben gedacht bij een reportage op televisie over het Engelandspiel en wie de grote verrader was geweest. (Prins Bernhard
wordt er van verdacht.)
Oliver Stone heeft een prijs gewonnen voor de film Midnight
Express. Zal hem schrijven.
Genève, Hotel du Rhône
ABC News toont een televisiefilm over Operation Mind Control
van Paul Altmeyer. Het gaat om experimenten met „drugs, lsd
168 Scientific American, januari 1979.
169 Daarvoor was mijn naam immers te omstreden ingevolge de actie van Luns.
170 Via McGeorge Bundy, Philip Handler, Aurelio Peccei en Gvhishiani.
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171 The New York Times, 30 januari 1979. Door John O’Connor.
172 W.H. Bowart, Operation Mind Control, Dell Publishing Co., New York, 1978.
173 Pat Russell was de advocaat van de De Mohrenschildt en ook mijn advocaat in de
zaak tegen Time.
174 Newsweek, 5 februari 1979.
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and hallucinogenic”.171 Uit gesprekken met voormalige CIAambtenaren, zoals John Gittinger, een gepensioneerde CIA-psycholoog, blijkt dat er gebruik werd gemaakt van „powerless types”, zoals prostituees en drugsverslaafden.
Eric Protter van Gallery magazine maakte me attent op de pocket Operation Mind Control van W.H. Bowart,172 een journalist
uit Tucson, Arizona. De man gaat over een aantal pagina’s in
op mijn avontuur met George de Mohrenschildt. Wat niet duidelijk wordt is wat die affaire met mind control heeft te maken.
Bowart meldt overigens dat Pat Russell een belangrijk gedeelte
van de informatie over De Mohrenschildt173 heeft bevestigd,
die ik aan het House Select Committee on Assassinations had
gegeven.
Newsweek heeft een omslagverhaal174 van negentien pagina’s over het nieuwe China
van Deng Xiaoping, die
grootscheepse hervormingen
van het communisme is begonnen. Deng is een pragmatist, die onder Mao volop
problemen moet hebben gehad. In 1966, toen de zogenaamde Culturele Revolutie
werd gelanceerd, werd Deng,
die in 1934 de Lange Mars
naar Yenan als politiek commissaris meemaakte, uit al
zijn topfuncties ontheven en
in een open jeep door Peking
gereden met een papieren
muts op voor stommelingen.
Hij kreeg een baantje toegewezen waarbij hij de handen
uit de mouwen moest steken.
In 1973 regelde Chou En-lai zijn terugkeer in de politiek. Nu
is hij in de VS voor een ontmoeting met Jimmy Carter. Het kan
verkeren.
Vast staat dat er in China veel in beweging is waar we weinig of
niets van weten.
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Ik ben hier om voor Dirkx van het overslagbedrijf „Rotterdam” contact te leggen met ambassadeur Abdelkadir Chanderli. Maar aangezien er geen schriftelijke overeenkomst is en ik
deze relatie van Dirk Keijer voor geen cent vertrouw, doe ik er
niets aan. Schreef Dirkx zelfs dat ik Chanderli was misgelopen,
wat gedeeltelijk waar is, want ik bereikte hem vanavond pas
per telefoon.
31 januari 1979

Genève
Nieuw pak sneeuw. Wilde naar de luchthaven lopen, maar de
stinkende uitlaatgassen van bussen en trucks vergalde dit genoegen. Het valt op dat de meeste mensen al immuun zijn en
er niets van schijnen te merken. Puur vergif.
Beatrix is 41 jaar. Totaal verkeerd geprogrammeerd en nog wel
door dezelfde dame als ik, G. Büringh Boekhoudt.
Genève-Rome, Alitalia
Deng gaf een interview aan Time.175 De man heeft kennelijk
ook de brief van 170 Amerikaanse generaals en admiraals gelezen. Hij is het er volkomen mee eens. Ook Deng beschouwt
de USSR en de nucleaire macht van het Kremlin als een ernstige
dreiging. „We consider the true hotbed of war is the SovietUnion not the United States.” Dat is een krasse uitlating voor
een broeder uit een communistische staat. De sovjetdiplomatie
in China en Azië faalt totaal. Deng zegt zelfs: „The first characteristic of the Soviet Union is that it always adopts the attitude
of bullying the soft and fearing the strong. The second characteristic of the USSR is that it will go in and grab at every opportunity.”
Tenslotte vraag Time of Deng Xiaoping het gesprek met Leonid Brezhnev heeft gelezen, waarin deze een andere Time-interviewer vertelde dat hij er genoeg van had over de Chinezen te
spreken. Deng: „I am not tired of talking about them. You
know, that Brezhnev told the Japanese that I myself am the
worst Chinese? So when Time made me Man of the Year you
have made an error.” „We don’t think so,” eindigt Time het
gesprek; een overbodig imbeciele opmerking.
Acht jaar na diens harakiri blijkt de schrijver Yukio Mishima
nog steeds populair te zijn in Japan. Een tentoonstelling van zijn
werk trok tienduizenden bezoekers, 70 procent mannen, want
Mishima was gay. Hij leidde een privélegertje van 80 man.
175 Time, 5 februari 1979.
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Schitterende zonneschijn boven de besneeuwde Alpen. Broer
Theo is ergens daar op weg per auto van Lugano naar Lausanne. We spraken via de telefoon. Hij wilde van alles weten. Volgens hem is goud de enige juiste belegging.
Ik zou met de psychoanalytica Dorothy Bloch in Manhattan
willen spreken. Zij schreef So the witch won’t eat me.176 Eindelijk
een deskundige, die verwoordt wat ik al vele jaren heb „geweten” maar niet onder woorden kon brengen, namelijk dat de
onzin van sprookjes funest is voor „children’s minds”. Bloch
heeft dit onderwerp 25 jaar lang bestudeerd aan de hand van
600 patiënten, het merendeel kinderen. „Fairy tales are full of
parents and stepparents with a murderous bent toward kids,”
schrijft zij. Sneeuwwitje wordt achtervolgd door een moordenaar gestuurd door haar schoonmoeder, de koningin. Het
meest eclatante voorbeeld, wat mij vroeger rillingen bezorgde,
betrof de wolf die de grootmoeder verslindt.
Volgens Bloch hebben kleine kinderen „an almost built-in fear
of infanticide, which these hoary horror stories help expunge.”
Daarom: „The fear of infanticide is crucial in early psychological development and sometimes in later psychological problems
as well (…). Since children find it too dangerous to direct anger
and terror at their parents, those emotions are displaced onto
witches, goblins and other fantasy figures. Usually a temporary
retreat into fantasy is enough to exorcise the child’s fear.”
Dorothy Bloch is zelfs van mening dat „severe parental abuse,
perhaps beatings, can turn to potentially damaging reveries, including ones about changes in sexual role”. Het kind kan volgens Bloch gaan denken dat de vader misschien wel van het
kind gehouden zou hebben als het een jongen was geweest of
omgekeerd. Wanneer dit soort conflicten niet tijdig wordt
opgelost kan het een eerste stap in de richting van homoseksualiteit betekenen concludeert Bloch.
Bloch gaat tegen de klassieke theorie van Freud in dat kinderen
incestueuze gevoelens jegens ouders zouden hebben (Oedipus). Zij geeft een andere weg aan, namelijk dat kinderen zich
tot een ouder voelen aangetrokken „as a sexual strategy to gain
control over a threatening parent”. En we zijn terug bij al die
dreigende sprookjesverhalen. „The master (Freud) apparently
missed the key point: the young Oedipus himself narrowly escaped death at the hands of the father.” Deze benadering van
sprookjes is me sympathiek en klinkt plausibel.
Paul Gray beschrijft in dezelfde Time de biografie over Joseph
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Conrad, in 1857 in de Oekraïne geboren: The Three Lives.177
Hij noemt hem „a cartographer of the imagination” en vervolgt: „He imposed color and boundaries, an unclaimed
mindscape; when he was finished, certain images and sensations
became forever Conradian (…).” Karl gebruikte documenten
en 4.000 overgebleven brieven. Conrad moet zijn sporen hebben bijgestuurd en uitgewist, met zorg zelfs, zegt professor
Gray. Heb nooit iets van de man gelezen. Trekt me ook niet
aan.
Rome, Hotel Eden
Kijk vanuit mijn kamer op Villa della Rose, waar Goethe verbleef tijdens zijn Italienische Reise.
McGeorge Bundy treedt af als president van de Ford Foundation. Dankzij hem ontmoette ik Philip Handler, president van
de National Academy of Sciences, die een echte vriend is geworden.
Samen met de partner van Dirk Keijer was ik om 16.00 uur bij
Ital Consult waar Aurelio Peccei de heer Baehr en mij een aantal heren voorstelde. Aanwezig waren onder meer Ingenieur
Emilio Maraini, Mario Vivalda (directeur-generaal van Ital
Consult) en de assistent van Aurelio, dr. Gian Alfonso Borromeo. Er waren nog vier heren present. Baehr, de gediplomeerde ouwehoer, partner van Dirk Keijer, werd gevraagd waarom
hij met Ital Consult in zee wilde. Hij stak van wal en kwam
met een waardeloze uiteenzetting, waar iedereen ongeduldig
van werd. Het was alsof hij een klas toesprak. Hij noteerde alles
wat los en vast zat, kletste kolossaal, was eigenlijk onbruikbaar.
Waarom heeft Keijer met zo’n man te maken?
We waren om 19.15 uur aan het einde van ons Latijn, maar
Baehr scheen ze toch zover te hebben gekregen dat ze het gesprek morgen willen voortzetten. Ik ging met de man in Piccolo Mondo dineren. Hij vertelde veel. In 1970 verloor hij zijn
partner door een ongeluk. Zijn zaken draaiden in de soep. Hij
begon te drinken, scheidde van zijn vrouw, maar nu, dankzij
Keijer, die hem meetrekt, zou hij weer in de lift zitten. Toch
had hij vorige zomer ook met Keijer willen breken. Nu zat alles snor. Hij vroeg hoe ik de presentatie van zijn zaken had gevonden. Ik zei hem dat hij te lang van stof was en beter diende
te luisteren naar de reacties van de anderen die zonder meer
aangaven dat ze hem uitstekend begrepen hadden en dat hij het
volgende onderwerp kon entameren.
177 F.R. Karl, Joseph Conrad: The Three Lives, Farrar, Straus & Giroux, New York, 1978.
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Rome
Ayatollah Khomeini is uit Parijs met een Air France toestel naar
Iran vertrokken. Nu krijg je pas echt het gedonder in de glazen. De 2.500 jaar oude monarchie is gesneuveld. De republikeinse regering is pas twee weken oud. Er is een nieuw totem
nodig anders helpen ze elkaar om zeep. Van een keizer naar
een ayatollah: lood om oud ijzer.
Panorama maakte een omslagverhaal over Beatrix: UIT DE
SCHADUW VAN MAMMIE, geschreven door Rolf Stallinga. Straks
wordt zij koningin „een gebeurtenis die kringen rond het huis
van Oranje Nassau met zorg vervult, want Beatrix, de koele,
die afstand schept en zich spiegelt aan koningin Elisabeth, is zo
anders dan haar moeder, de warme, die contact zoekt met het
volk.”178
„Van de Oranjedochters is zij de eigenwijste, hoewel de persoonlijkheid van prinses Christina in New York hoger wordt
ingeschat. Trix heeft een grote mond, soms op het onbeschofte
af, weet het altijd beter en is dan al bezig leiding te geven aan
haar zusjes. Vooral Irene in Madrid, de enige, die een echte
prins trouwde, houdt er aanvankelijk een trauma aan over
(…),” aldus Panorama. Hella Haasse schreef: „Met haar grijsgroene ogen kan ze plagerig, maar ook zeer koel doordringend
en scherp taxerend kijken (…). Een brok drift en samengebalde
koppigheid, een hooghartige, keiharde kwelgeest, een flapuit,
moeilijke leerling. Ze voelt weinig voor dromerijen en behoort tot een generatie die zich geen knollen voor citroenen
laat verkopen.” Wat hier wordt opgemerkt zou het resultaat
van een gesprek tussen Stallinga en mejuffrouw Büringh Boekhoudt kunnen zijn. Zo heb ik Beatrix uit gesprekken met haar
leren kennen. Weinigen kennen haar als Miss BB waarvan Bea178 Beatrix is eerder als Wilhelmina, Panorama, 2 februari 1979.
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Baehr vertelde dat Moskou bereid was om 500 miljoen D-mark
in het Soedan-project te steken. Zij zouden sovjettechnici en
wat dies meer zij willen meesturen. Dat lijkt me een riskant
spel. De Amerikanen hebben al een squadron bommenwerpers
op bezoek gestuurd. Het is duidelijk dat de Yanks bij het wegvallen van de sjah van Egypte een pro-Westers bolwerk zullen
proberen te maken. De sjah beklaagt zich trouwens over ontrouw van Washington. Nog in 1977 bezocht Jimmy Carter
hem in Teheran en zwoer hem eeuwige trouw. Amerika heeft
de sjah als een baksteen laten vallen.
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trix dus in Mexico tegen mij zei dat het haar tweede moeder
was.
Stallinga signaleert terecht dat de verhouding met Juliana vrij
hopeloos is. „Niemand in de hofkliek durft het aan,” schrijft
hij. „Haar moeder wel, maar die gesprekken ontaarden vaak in
ruzie, omdat Beatrix op zulke momenten fel terugslaat. De
verhouding met haar moeder is erdoor bekoeld tot op het kribbige af. Beatrix weet dat haar moeder populairder is dan zij.”
Uit die lamentabele verhouding is dus ook de relatie met mejuffrouw Boekhoudt ontstaan waardoor Beatrix en ik – door
een soortgelijke situatie op De Horst – bij dezelfde lieve dame
terecht zijn gekomen.
Voor het eerst dit jaar een terrasje gepakt na te voet allemaal
oude plekjes te hebben bezocht uit de jaren 1955-1956 dat ik
hier woonde. Ik denk het eerste aan Paolo, waar zou hij zijn?
En verder kende ik een zalige blonde filmster. Ook de prins
Paul Theodore Paléologue en dan natuurlijk de fotograaf Leonard Freed uit New York. Ook Frieda was in Rome. Wat zou
ze over die tijd nu denken?
Ben begonnen aan een open brief aan Beatrix. Zal het concept
eerst aan Peter laten lezen. Het artikel over de analyse van Julian Jaynes uit Psychology Today van 1977 helpt me minder dan
ik verwachtte. Ik zou hem willen ontmoeten. „When a group
gets beyond the size of 30 or so, elaborate forms of communication and social control must be invented. I suggest,” schreef
Jaynes van Princeton University, „that the auditory hallucinations of the bicameral mind were the means of social control.
The individual heard a command that issued from the leader or
the king. These voices could ‘think’ and solve problems in
much the way that a contemporary schizophrenic’s voices
think. When the king died, his voice was still hallucinated. In
this way, dead kings became living gods. Later, idiots were substituted for the corpses of kings, and temples became the houses of the gods. It was the authority of these hallucinations that
allowed the strictly hierarchical civilizations to begin to develop into vast kingdoms like Egypt and the many city states of
Assyria. The evidence that hallucinations were the support of
the social hierarchy is clear.”179
Julian Jaynes vroeg: „What is the difference between the primitive and the modern mind? Why did the gods grow silent
and abandon man?” In Iran zitten ze er overigens nog helemaal
aan vast. Zelf lijken we evenmin van het koningssyndroom te
179 Psychology Today, november 1977.
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Droomde net als enkele dagen geleden van Henk Hofland. Ik
was bij hem thuis met nog iemand – weet niet meer wie – en
begon in een NRC te knippen. Mimi Hofland waarschuwde dat
zij de krant nog niet had gelezen. Ik antwoordde dat ze mijn
exemplaar mochten hebben, wanneer ze me met de auto thuis
zouden brengen.
De International Herald Tribune meldt dat Khomeini door twee
miljoen mensen in Teheran is ingehaald. De nieuwe totem is
veilig binnen bereik. Weet niet wat bezopener is, een sjah of
een Ayatollah. „Joy exploded,” meldde James Markham in The
New York Times. De massa beschouwt het blijkbaar in alle ernst
als de wens van God dat dit is gebeurd. Khomeini kondigde al
vast aan dat wanneer premier Shahpour Bakhtiar niet als de
180 Ondanks alle contacten zou ik nooit één cent commissie krijgen en heb ik de onkosten slechts gedeeltelijk kunnen declareren.
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zijn genezen, vooral wanneer je zo’n verhaal over Beatrix leest.
De goegemeente kan nog altijd niet buiten de Gouden Koets!
Tijdens de vergadering bij Ital Consult werd besloten dat men
6 maart in Hamburg opnieuw bijeen zou komen.180 Aurelio
Peccei sprak twintig minuten met Baehr en mij samen en daarna waren we alleen.
Baehr vond het Soedan-project „onzeker”. „Five years ago,
the Soviets and Qadaffi engineered a coup against Numeiry.
Sadat sent bombers. They were all killed. Some Soviet advisors
were captured. After putting black shoe polish on their faces
they were all executed,” aldus Baehr. Toch bevestigde hij dat
de sovjets 500 miljoen D-mark in Soedan wilden steken, wat
Aurelio verbaasde die tot tweemaal toe om opheldering vroeg.
„It must be obviously for political reasons,” aldus Peccei. Baehr
benadrukte dat het project ook de steun had van Abdelkadir
Chanderli, die een opening heeft naar de Arabische geldkraan.
Baehr zei dat het erom ging rechtstreeks een contact met Numeiry te leggen. Met een miljoen Zwitserse franken in de hand
zou dit wel lukken. „No business of that size is realized without
such arrangements on the side,” zei hij. Ik stelde voor om
Hongaarse of Joegoslavische contacten te gebruiken wat minder geld onder de tafel zou betekenen. Aurelio viel in de rede
„The Sudanese are shrewd. They will see through the game
and try to find out whether the Americans bid more.” Aurelio
was van mening dat de Amerikanen na het wegvallen van Iran
een nieuwe defensielinie zouden aanleggen van Saoedi-Arabië,
via Egypte naar Soedan.
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bliksem aftrad, hij hem zou laten arresteren. „Agha Amad,”
riepen de kuddes. De heilige is gekomen! What next?
Aurelio vertelde dat de Japanse regering onze vriend Saburo
Okita, voorzitter van de Club van Rome in Tokio, benoemd
heeft om in Peking de financiële problemen tussen beide landen te regelen. China schijnt nu ook Club van Rome-vergaderingen te willen bijwonen. Ik had Baehr voorgesteld ook iets
in Japan te gaan doen, wat hij Dirk Keijer doorgaf. Deze had
geantwoord: „Heb je een mes bij je?” om mij tussen de ribben
te steken. Keijer zag hierin teveel hooi op de vork. Saburo
Okita heeft in een gesprek met de Times 181 gezegd dat Peking
de hulp van Japan heeft ingeroepen om te helpen in tien jaar de
Chinese economie te moderniseren.
Okita wordt omschreven als de architect van de naoorlogse Japanse boom en voorzitter van het onafhankelijke Japan Economic Research Center. Peking is vooral onder de indruk hoe
Japan de staalproductie van 10 miljoen naar 140 miljoen ton
heeft weten op te trekken. Yoshihiro Inayama de baas van
Nippon Steel Corporation is hiervoor al in Peking geweest.
Aurelio: „The ills of Iran might spread. It could even speed up
a Camp David agreement. This is what I was told in New York
this week. Henry Kissinger also sees it that way. The Saudis feel
threatend. This might take them off the fence. It will bring
them in a more militant position with Anwar Sadat. There are
two areas which are critical and bring the Soviets internationally into the game. The Arabs in the Near East and more to the
south, Egypt and Sudan. They will get involved, however carefully they will do it.”
„And not in Cambodia?” vroeg ik.
„No, that is taken care of by Vietnam. Who would defend Pol
Pot?”
Welke was de andere kritische plek voor problemen? „The
Balkans,” zei Aurelio.
„Is that why Brezhnev recently went to Bulgaria?” vroeg ik.
„Well, the USSR asked the COMECON countries to raise their
military expenses by three percent. They simply are unable to
comply. Rumania disagreed openly. Poland cannot meet this
requirement. Brezhnev probably tried to strengthen his position in Sofia. They know that Tito will not last forever. They
are probably waiting for a faux pas by Ceausescu. But then,
who are these Soviet leaders? Brezhnev will probably get sick,
retire or die. They will smoothly take over, but the new party
181 The New York Times, 9 januari 1979.
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Parijs, Hotel Vendôme
Peter wachtte me op. Hij was doodmoe. Hij had weer niet
kunnen slapen, niet meer dan één uurtje. Zijn vriendin Mary
was gisteravond in zijn laatste voorstelling in Madrid tijdens het
zingen van haar lied in tranen uitgebarsten. Peter dus ook. In
het publiek was het opgemerkt en men had zitten wijzen, vertelde hij. Hij wil nu eerst zijn HOM-modeshows doen en gaat
daarna naar Londen. Ik vroeg of hij wilde dat Edwin overvloog
naar Amsterdam, dan kon ik dit regelen. Hij houdt er niet van
dat ik van alles wil bedisselen. Hij staat wel positief tegenover
naar Californië verhuizen.
Later gingen we naar Intercontinental Baths. Ik zag een blonde
jongen, die me koude rillingen van heerlijkheid bezorgde. Een
half uur later kwam Peter ermee aanzetten. Halvor Musaeus,
een Noor, jurist bij de OECD.
3 februari 1979

Peter spelt de International Herald Tribune echt uit iedere dag en
is goed op de hoogte van het internationale nieuws. Hij neemt
niets klakkeloos aan en analyseert alles. Hij las in Time het essay: GOD AND SCIENCE, waaruit ik informatie kan putten voor
mijn verhaal over het Oranjehuis.183
Opvallend is dat Robert Yastrow een boekje God and the Astronomers heeft geschreven, waarin hij tot verbazing van collega’s
de stelling poneert „that the Bible was right after all”. Hij
noemt de vraag „what became before the Big Bang? the most
interesting question of all” en lijkt de schepping achteraf toch
aan God toe te schrijven. Deze „ontknoping” is het laatste wat
182 Michail Gorbatsjov is hier een lichtend voorbeeld van geweest.
183 Time, 5 februari 1979, door Lance Morrow.
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leadership will be introvert and look after their own internal
situation. They will know nothing of the world.182 There will
be a hardening of the situation for at least one or two years.
The Soviets cannot stand the Chinese and their intrigues. Then
they will have a nationality problem on their hands, which
means quite serious developments inside the Soviet empire. In
the mean time the Balkans remain a second area of tension.
They cannot stomach in Moscow the recent trip of Hua Kuofeng there.”
Aurelio was ook zeer bezorgd over Jimmy Carters zwakke positie en leidinggeven. Hij dacht dat Edward Kennedy zich alleen kandidaat zou stellen indien Jerry Brown in Californië dit
zou doen. Had nog uren met Aurelio willen praten.
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ik van hem had verwacht. Zelfs de knapste koppen gaan, lijkt
het, vroeg of laat door de bocht wanneer zij geen plausibele
antwoorden meer weten te geven. De schrijver Isaac Asimov is
fel tegen Yastrow van leer getrokken. Ze halen er ook een variant op de uitspraak van Augustinus bij, die gezegd zou hebben: „Faith is to believe on the word of God, what we do not
see.” Ik herinner mij dat Augustinus had gezegd: „(…) voor
wáár aannemen wat niet is te bewijzen.”
Nederland heeft de cadeaubon voor het generaalsregime in Indonesië weer rustig verhoogd van 130 naar 150 miljoen voor
1979; 64 weggesmeten en 86 miljoen als lening. Geld voor Suharto is à fonds perdu.
Werk aan de open brief voor Beatrix: negen pagina’s zijn gereed.
Er wordt het nodige over Carter geschreven. Yves Laulan: Visa
pour un désastre met op de omslag Jimmy die in Europa bijt.
Carter si, Carter no, is een andere titel geschreven door André
Halimi. Bruna en Bosch & Keuning meenden dat er geen belangstelling was voor Carter. Ze blijven hier provinciaaltjes.
Ontmoette oud-ambassadeur Pak Hanafi in het Intercontinental Hotel. Het blijft een triest verhaal, deze trouwe Sukarnoaanhanger verdwaald in Parijs. Na de coup in Jakarta gebruikte
hij 100.000 dollar om een organisatie op te zetten die Indonesië
van het generaalsbewind had moeten bevrijden. Hij had een
aanbieding naar Moskou te gaan. Dat weigerde hij. „I am only
prepared to raise the banner of Sukarno,” zei hij. Hierdoor
verloor hij het contact met Moskou, wat het regime in Havana
nog sneller deed besluiten hem te verzoeken weg te gaan. Hij
vestigde zich in Frankrijk, want ook Peking was geen optie.
Hij zat gewoon op de Sukarno-lijn, dat is duidelijk.
We bespraken de mogelijkheid voor Guntur Sukarno om de
Conferentie van niet-gebonden landen in Havana namens zijn
vader toe te spreken. Hanafi dacht dat Adam Malik er voor zou
zorgen dat Guntur deel uit maakte van Suharto’s delegatie en
dan is het beoogde effect weg. De ambassadeur voelt zich zeer
in de steek gelaten en eenzaam. Een drama dus.
Heerlijke dag met Peter. Parijs blijft ons lievelingsuitje. Stralend weer trouwens.
4 februari 1979

Pak Hanafi noemde oud-minister dr. Subandrio de laatste levende politieke getuige van een gesprek van president Sukarno
met hem, Johannes Leimena, Chaerul Saleh en Subandrio,
waarbij Bung Karno benadrukte in Batatulis te willen worden
begraven. De dames Hartini, Dewi en mevrouw Supeni, Su198
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Wanneer Peter en ik samen zijn, gaan we dermate in elkaar op
dat ik mijn dagboek veronachtzaam.
De open brief aan Beatrix is in grote lijnen gereed. Hans Wilbrink lijkt geïnteresseerd om er een omslagverhaal voor Nieuwe
Revu van te maken.
Prins Claus gaf een opmerkelijk interview aan Ir. S. Rozendaal
van NRC Handelsblad. „Aan het eind van deze eeuw,” meende
Claus, „zal China, samen met andere derdewereldlanden als
India en met Japan een nieuw machtscentrum vormen. Niet
alleen in de VS en Europa zullen dan de beslissingen worden
genomen, maar ook daar. Dat duurt geen honderd jaar meer.
Het zwaartepunt zal in het Oosten komen te liggen en onze
belangen zullen ondergeschikt zijn. Als je alleen al ziet wat
voor economische wonderen die paar Chinezen in Singapore
tot stand hebben gebracht.”186
184 Dit voorval heb ik in 1970 uitvoerig beschreven.
185 The New York Times, 4 februari 1979.
186 Hij zou meer dan gelijk krijgen; in 1993 zond ik hem dit gesprek.
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karno’s reizende ambassadrice, hebben vóór de begrafenis Suharto gevraagd aan deze wens gevolg gegeven, wat de rotzak
natuurlijk weigerde.184
Hanafi zei dat zoon Guntur twee miljoen dollar van Suharto
had gekregen plus vergunningen voor import- en exportfirma’s. „Invite Guntur to Holland,” zei hij, „he has money.”
The New York Times schrijft dat Deng Xiaoping, vice-premier
en China’s „grote hevormer”, als een „natural master of the medium” door de VS is getrokken bij zijn eerste bezoek aan dat
land. Op de vraag hoe lang de honeymoon tussen Peking en
Washington zou duren, antwoordde hij dat deze zich zou
voortzetten. „Honeymoons never do,” zegt de Times welke
hoopt dat de huidige détente zal veranderen in een „routine irreversible”.185
Mijn goede vriend Mark Lane wordt in dezelfde krant aan
mootjes gehakt door John Crewdson. Een half jaar geleden bezocht Lane de People’s Temple in Guyana en sprak over „een
socialistisch paradijs”. Drie maanden later, na de afschuwelijke
moordpartij, noemde hij dominee Jim Jones een paranoïde
moordenaar en de sekte „a horror”. Er liggen natuurlijk talrijke
aasgieren op Mark te loeren, gezien zijn kritische benadering
van de moord in Dallas. Er wordt nu dan ook bekeken of hij als
advocaat door zijn broeders in het vak kan worden afgezet.
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De prins vervolgt: „Dan hoeven we hier ook niet meer te filosoferen over economische matiging: externe factoren zullen
ons daartoe dwingen. De internationale arbeidsverdeling gaat
dan vast en zeker door en na de scheepvaart zullen hier nog andere industrieën verdwijnen.” Hij verwoordt de Club van
Rome-gedachte als volgt: „We zitten nu als het ware in een supersonisch vliegtuig dat de oceaan oversteekt. Het probleem is
hoe je dat vliegtuig verandert in een langzaam vliegende zeppelin, zonder dat er brokken ontstaan.” Dat is natuurlijke het
aloude geschilpunt van de geest die eenmaal uit de fles is geraakt en je er moeilijk weer in terug krijgt. Denk dan ook niet
dat de KLM ooit van Jumbo’s weer op Dakota’s zal overgaan.
Tenslotte dromen de Robert Yastrows, Freeman Dysons en
Roald Sagdeevs van expansie naar het universum.187
6 februari 1979

Amsterdam-Genève
Verliet Peter om 06.00 uur in onze master bedroom, legde de
hoorn van de telefoon, zodat hij lekker lang kon slapen en ben
weer op weg, enigszins uitgeput overigens.
Zondag ontmoette ik Halvor Musaeus nog in de Bar des Theatres. Hij kwam in een BMW met CD-kenteken, witte corderoy,
trui en das, ski-boots, bruine loden jas, zag er aantrekkelijk uit.
Hij is de tweede van vier jongens. Hij wil teruggaan naar Oslo
en werken voor het ministerie van Energie. Peter voegde zich
bij ons voor de lunch in het Intercontinental Hotel, overigens
gekleed in zijn nieuwe knalrode overall, wat ik maar een matig
succes vind. Halvor vertelde over Halloween parties in San Francisco in drag en hoe moeilijk het was geweest schoenen met
hoge hakken in zijn maat te vinden. Halvor herinnerde Peter
aan Frederick Ress, „alhoewel Frederick is far superior,” zei
hij. Hij zette ons later op Charles de Gaulle af. We omhelsden
elkaar.
Thuis wachtte de zoveelste brief van Georgii Arbatov, met een
afwijzing van ons voorgenomen boek wegens tijdgebrek. Toch
zet ik dit project door.
Friso Endt schreef in een artikeltje in NRC Handelsblad, waar
Peter op wees, dat de Arabische staten olie gaan leveren aan de
USSR. Ik belde Dirk Keijer in Klosters hierover. Hij vertelde
dat in De Telegraaf had gestaan dat zijn en mijn telefoon werden afgeluisterd. Toen ik erop inging, zei hij dat het een grapje
was. Intussen meldde NRC Handelsblad dat de afgelopen jaren de
187

NRC

Handelsblad, 3 februari 1979, zie bijlage 21.
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188 Nodeloos te onderstrepen dat er nooit een cent zou komen.
189 De Volkskrant, 6 februari 1979.
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afluisterpraktijken van de staat waren toegenomen. Dat kan allemaal maar gewoon. Kan er van meepraten. Keijer zei dat hij
25.000 barrels olie per dag wilde kopen en adviseerde snel met
Chanderli contact te hebben om dit te realiseren. Dat betekende snel geld voor mij.188
Er zit een jonge blonde knul aan de stuurknuppel van dit toestel. Zat Loet Kilian er maar.
In Den Haag wordt gebazeld over 155 millimeter Houwitsers
met kernkoppen voor het leger. We zouden dit geschut naast
de Lance-raket nodig hebben.189 Ze zijn gek. Zou het enige zin
hebben een rationele politieke partij op te zetten met het doel
al die ondingen van het grondgebied te verwijderen? Tenslotte
doen Noorwegen en Denemarken het binnen de NAVO ook.
Waarom zijn we toch altijd meelopers met Washington geweest?
Ambassadeur Abdelkadir Chanderli ontmoette me in het restaurant op Cointrin. Hij was in een uitstekende stemming. Ik
vroeg dus allereerst of Transol van Dirkx de olie kon krijgen.
„Algeria is sold out till 1981 in natural gas, forget it,” zei hij.
„The main difficulty presently is Iran. They shut down the
whole damned thing. This means, that it will take at least five
months before the refineries can fully operate again. You want
25.000 barrels a day? Iran produces seven million barrels a day.”
Hij rekende uit wat de bestelling van Keijer-Dirkx praktisch
betekende. De aankoop zou 2,5 miljoen dollar per dag kosten.
Maar hij wilde eerst een aantal pertinente vragen beantwoord
zien: 1) welke exacte hoeveelheden waren gewenst; 2) welke
kwaliteit, API of wat anders; 3) voor welke duur zou het contract gelden; 4) wordt er iedere 60 of ieder 90 dagen betaald
(Shell schijnt het enige bedrijf te zijn dat iedere 90 dagen afrekent); 5) transport: f.o.b. of c.i.f., dus wordt het opgehaald of
moet het in Rotterdam worden afgeleverd; 6) wanneer „refined products” gewenst worden, willen Keijer-Dirkx dan „petrochemical or gasoline fuel” hebben?
Chanderli: „I have to know, do they want light oil, as delivered
by Algeria, Nigeria or Lybia? Because that kind of oil is not
found in the Gulf States, Abu Dabi or Kuwait, where I could
get them perhaps oil also. Everybody is rushing around trying
to get what they can because of the situation in Iran.” We spraken ook over de Soedan-plannen. „Mr. Baehr is coming back
here tomorrow. We shall see. Of course, you are in now.” Ik
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vroeg of hij met de president van de Arab Development Bank
had gesproken over een money deal met de sovjets. „Yes, but it
will have to be negotiated locally. Anyway: I have given them
the advise to avoid mistakes. No doubt, Soviet technology is
good. What is important is whether the Soviets are ready to
handle affairs through the Arab Development Bank, because
otherwise it would be difficult.”
Ik vertelde Chanderli van plan te zijn een huis in Californië te
kopen, waardoor ik dubbel zo geïnteresseerd was nu een paar
commissies in de wacht te slepen via p.r.-activiteiten. Van daaruit wilde ik deze activiteiten trouwens voortzetten, zei ik tegen hem.
De bemanning van het KLM-toestel was verbaasd dat ik meteen
weer terugvloog. Viel wel in slaap. Nam van Schiphol een taxi
naar Amerbos. Peter keek in bed net op zijn horloge of het tijd
was om op te staan.
7 februari 1979

Amsterdam
Willem Smitt van Privé arriveerde om 10.00 uur op Amerbos
in een kanariegele Taunus. „Ik zou een Rolls Royce kunnen
kopen,” verduidelijkte hij. Hij maakte een lange tape tot 13.30
uur. Peter kwam beneden, omhelsde mevrouw Hornkamp en
voegde zich enige tijd bij ons. Peter vindt dat ik niet te achterdochtig moet zijn ten aanzien van collega’s. Maar Smitt trok
tijdens ons hele gesprek voortdurend gezichten van twijfel,
waardoor ik op mijn hoede bleef. Hij verwachtte dat Juliana
zou aftreden en dat dan de werkelijke „drek” over Bernhard
pas goed zou loskomen. Wim Klinkenberg bevestigde dat Joop
den Uyl tegen de koningin had gezegd, dat indien zij zou aftreden de Lockheed-zaak pas goed in de publiciteit zou komen.
Pure chantage over en weer. Want Juliana had gezegd te zullen
heengaan als de prins zou worden vervolgd, waar Beatrix zich
dus bij aansloot. „Als ze pappie pakken verdom ik het,” zou ze
volgens Panorama hebben uitgeroepen.
We aten zuurkool bij Dikker & Thijs en toen we thuiskwamen
zetten we onze stoelen bij elkaar om naar het songfestival te
kijken. Theo Cammann belde echter. Hij besloot meteen een
afspraak te maken. Ik had Peter net met klem gevraagd in ieder
geval vandaag nog mijn open brief aan Beatrix te lezen. Ik
bracht dus naar voren dat wanneer onze relatie werkelijk betekenis had, hij op zijn minst gevraagd zou hebben of ik een objectie had dat hij nog met Theo de hort op ging. Peter houdt
niet echt rekening met mijn wensen of verwachtingen. Zijn ei202
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Ayatollah Khomeini heeft Mehdi Bazargan opgedragen een
nieuwe regering te vormen.
Chanderli krijgt gelijk. De VS maken zich zorgen over de oliebevoorrading nu het in Iran hommeles is. De Times spreekt
over mogelijk een ernstiger tekort dan in 1973.190 Minister van
Energiezaken James Schlesinger, spreekt over voorraden van
zestig dagen.
Willem Smitt vertelde ook nog dat hij had gehoord dat ik in
ruil voor zekere handelslicenties KGB-informaties zou terug
ontvangen. Wat moet je met zoiets? Dat zijn dus weer duidelijk
pogingen van de BVD mij in het journalistieke circuit verdacht
te maken naar aanleiding van mijn pogingen via verschillende
contacten mijn financiën op te vijzelen. Wat heeft dat met de
KGB te maken? Ik heb André Spoor hierover een brief geschreven.
Het Fonds voor de Letteren betaalt me over 1977 een bedrag
190 The New York Times, 7 februari 1979.
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gen zaakjes gaan altijd voor. We hadden dus een nare scène, en
als altijd vanwege een intruder, in dit geval Cammann. Ik wierp
hem toe dat we in Los Angeles dezelfde problemen zouden
krijgen. We kalmeerden, maar ik was onpasselijk van de ruzie.
Ik ben in een stemming om het Hollywood-plan helemaal te
laten varen, Amerbos te verkopen en ergens heel anders in de
wereld te gaan wonen. En dat is dan de laatste keer dat ik heb
geprobeerd een ménage à deux op te zetten.
Toen hij wegging zei hij: „Ik ben helemaal naar van je preek.”
Hij boog over me heen en zei: „Wees niet boos.” Dat is moeilijk. Probeerde uit te leggen dat je met elkaars gevoelens toch
enigszins rekening moet houden. Dat is een kwestie van fundamentele égards en beschaving en heeft niets te maken met wat
hij altijd „de knoet van mij” noemt. „Ik ga twee uurtjes naar
Theo Cammann,” zei hij. Ik voelde dat dit een oneerlijke verklaring was, want hij kwam inderdaad pas om 03.20 uur thuis.
Nu is hij vier dagen terug uit Madrid en het is weer mis. Jammer. Het doet me zeer aan de ruzies vroeger als kind op De
Horst denken. Ik haat het.
Robert Maxwell schreef dat hij voor het komende boekproject
met dr. Jermen Gvishiani 2.000 dollar op mijn Chase account
heeft overgemaakt.
McGeorge Bundy wordt hoogleraar geschiedenis aan de New
York University.
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van 426 gulden voor publicaties van mijn hand, die werden
uitgeleend.
Nu het doodvonnis van oud-premier Bhutto van Pakistan is
bekrachtigd, stromen uit de hele wereld verzoeken binnen bij
president generaal Zia ul-Haq – die onder één hoedje optreedt
met de CIA – om zijn leven te sparen. „Mr. Bhutto is an innocent victim of the changing political winds,” zegt de Times in
een hoofdartikel.191 Maar ik vrees het ergste. Sukarno’s vriend!
Bung Karno werd dood getreiterd. Bhutto wordt opgehangen.
Wat is erger?
Rosalynn Carter heeft in de Senaat getuigd over de problemen
van mentaal gestoorde mensen in de VS. „Everybody has a
mental problem,” heeft zij gezegd.192
9 februari 1979

Keijers partner Baehr is in Khartoum niet ontvangen, zoals
Chanderli had gearrangeerd. Hij had een groep specialisten
ontmoet, die naar hem luisterden en daarmee was de zaak afgelopen. „Dat is Afrika,” zei Keijer later laconiek. Misschien had
de president van de bank voor het weekeinde een grietje geregeld. Alles kan daar. Ik belde vervolgens Chanderli in Genève,
„I am very surprised,” zei hij. Ik vroeg dus of hijzelf met Baehr
naar Khartoum wilde gaan. „That depends on the time and the
usefulness,” zei hij.
Willem Smitt zei zeker te weten dat Wim Klinkenberg honderd procent KGB was. Ik belde hem. „Zelfs Time magazine
heeft dat niet durven zeggen,” was diens antwoord, wat waar
is. Klinkenberg vertelde dat De Waarheid gedeelten van mijn
gesprek met Romanov voor NRC Handelsblad had overgenomen zonder bronvermelding. Klinkenberg had mijn Open
Brief aan Beatrix nu gelezen en vond deze „voortreffelijk”. Peter heeft het stuk nu eveneens nauwkeurig gelezen en maakte
enkele constructieve opmerkingen. Zijn opmerkingen verrassen me altijd en verraden scherp nadenken.
10 februari 1979

Het is opzienbarend te noemen dat Mehdi Bazargan, nog onlangs op een persconferentie heeft gezegd dat noch het revolutionaire regime van Muammer el-Kaddafi in Lybië, noch de
semi-feodale conservatieve regering van Saoedi-Arabië model
zullen staan voor het komende revolutionaire islamitische regime in Iran. Zelfs het Ottomaanse keizerrijk zou irrelevant
191 Idem.
192 The Washington Post, 8 februari 1979, door Victor Cohn.

204

08-04-2009

14:09

Pagina 205

193 The New York Times, 4 februari 1979.
194 The New York Times, 6 februari 1979.
195 The New York Times, 8 februari 1979.
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zijn. Bazargan stelde zich voor een regime op te zetten vergelijkbaar met dat tijdens de regering van de profeet Mohammed,
of dat van zijn schoonzoon Ali, de eerste Shiitische imam. Dat
was weliswaar 1.300 jaar geleden. R.W. Apple vraagt zich in
de Times af hoe een dergelijk regime in de tachtiger jaren zal
zijn te verwezenlijken.193
Professor Michael Kammen somde op waarom het belangrijk
was het verleden te kennen:
1) om ons meer bewust te maken van menselijke verschillen en
overeenkomsten;
2) om beter irrationele elementen in het menselijk gedrag onder ogen te zien;
3) om ons bewustzijn ten aanzien van het causale verband in
historische gebeurtenissen te doorgronden, zoals het onverwachte dooreenvlechten van gebeurtenissen en opinies, en de
consequenties die hieruit voortvloeien, waardoor we die wervelwind van sociale veranderingen kunnen verklaren;
4) de erkenning van de consequenties dat historie dikwijls door
machtige politici ten eigen bate wordt geïnterpreteerd aan de
hand van onvoldoende en onaccurate informatie omtrent het
verleden, en
5) proberen te vermijden om gelijke waarden te hechten aan
alle gebeurtenissen en betrekkingen tussen mensen.
Kammen concludeert: „It is the historian’s vocation to provide
society with a discriminating memory.”194 Khomeini en Co.
zijn fanatieke dwepers met de islam, die, afgezien van dat zij de
geschiedenis niet kennen, de klok dertien eeuwen denken te
kunnen terugdraaien van Einstein terug naar Mohammed. Absurd.
Andrew Young, Carters permanente vertegenwoordiger bij de
VN heeft in dit verband een mesjogge duit in het zakje gedaan.
„Islam is a vibrant cultural force in today’s world,” zei de man,
„and is not something, that died in the Middle Ages.” Young,
die bovendien een gewijde dominee is van de United Church
of Christ, reageerde op beschuldigingen dat Khomeini antichristelijke en antisemitische opmerkingen had gemaakt, met:
„Khomeini will be somewhat of a saint when we get over the
panic.”195 Mevrouw Carter heeft meer dan gelijk wanneer zij
zegt dat Amerikanen barsten van de geestelijke problemen.
Andrew Young is er één van.
Prins Claus is dus zonder verdere oppositie van het parlement
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tot bijzonder adviseur van minister De Koning voor Ontwikkelingssamenwerking benoemd.196 Drs. H.J.B. Aarts (CDA),
voorzitter van de betreffende kamercommissie, zou hebben geaarzeld. Uitstekende benoeming. Ik zal nooit vergeten dat enkele jaren geleden mejuffrouw Büringh Boekhoudt, na een
wandeling met Claus door de tuin van kasteel Drakensteijn, tegen mij heeft gezegd: „Als Claus niet iets zinnigs krijgt te doen
gaat het fout.”
Willem van den Berge (65) vertrekt bij de Rijksvoorlichtingsdienst.197 Hij verzorgde 25 jaar voornamelijk de publiciteit van
koningin Juliana.
De Telegraaf vreest in een hoofdartikel dat, ook al is de functie
van Claus van adviserende aard, „de grenzen tussen zuiver
technische adviezen en de politieke besluitvorming” onduidelijk zijn. De prins kan derhalve toch in politiek vaarwater terecht komen. Het blad meent dat de benoeming van prins
Claus „een ongelukkig besluit is dat beter niet had kunnen
worden genomen”. Onbegrijpelijk zo’n commentaar. Ze beschouwen de man daar als links, op het communistische af –
wat dus puur geklets in de ruimte is – en nemen om die reden
stelling tegen hem.
In New York zijn de brieven van Vincent van Gogh in drie delen, samen 1.809 pagina’s, door de Graphic Society gepubliceerd.198 Ook hij had een broer Theo, die hij eindeloos brieven
schreef „as some men talk to themselves while they work”. Er
wordt niet vermeld of broer Theo van Gogh antwoordde.
Want waarom schreef Van Gogh dan niet gewoon een dagboek, zoals ik heb gedaan?
11 februari 1979

Peter en ik spreken weinig. De beide scènes hebben me helemaal van mijn stuk gebracht. Gisteravond belde hij eindelijk.
Hij had een Amerikaan ontmoet, die nu in Amsterdam woont,
maar die hij uit Minneapolis kende. Het was zeer de moeite
waard geweest. Ze hadden vrijwel non-stop seks gehad en een
hele dag in bed doorgebracht. Dit is inderdaad voor Peter een
zeldzaamheid. Intussen belde een Braziliaan, die hij in Thermos had ontmoet, ook een aantal keren voor hem op. De toestand is niet bepaald gezellig.
Hij las geduldig ook de twaalfde versie van mijn Beatrix-brief
en adviseerde het woord paranoïde door psychose te vervan196 NRC Handelsblad, 8 februari 1979.
197 De Telegraaf, 9 februari 1979.
198 The New York Times, 9 februari 1979.
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199 Over de jaren heb ik dit verhaal vele malen verteld, gedeeltelijk misschien onwaar.
200 The New York Times, 11 februari 1979.
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gen. Vanmiddag zijn we naar Zunderdorp gewandeld. Dat was
fijn.
We zijn met Jan Cremer en Babette in de De Hartedief gaan
eten, wat heel plezierig was. Vooral Babette was uitgelaten en
zette haar beste beentje voor. Ik vond haar veel ernstiger en
weer als gewoonlijk, nadat Peter was vertrokken om zijn Braziliaan te gaan ontmoeten. Op het moment dat Peter had verteld hoe zijn vriendin Merry Webber in de musical in Madrid
tijdens de voorstelling een teen verloor, vroeg Jan: „Was er applaus?”
Ik heb Peter vandaag niet omhelsd, al gaf hij me een zoen toen
hij De Hartedief verliet. Ik ben nog steeds niet over de spanningen heen, exact als vroeger op De Horst. Hij vroeg wel terecht hoe mejuffrouw Büringh Boekhoudt op mijn Open
Brief aan Beatrix zal reageren. Helaas kan en moet ik met haar
gevoelens in dezen geen rekening houden. Ik ben deze mening
toegedaan en schrijf deze op. Daarnaast vertelde ik opnieuw
het verhaal dat mejuffrouw Boekhoudt uit de kerk komend
door koningin Juliana bij de hofauto werd opgewacht. De vorstin verlaat de dienst als eerste, dat is een bekend feit. Mejuffrouw Boekhoudt vertelde dat wanneer daar een praatje met de
koningin wordt gemaakt, zij dikwijls het gevoel had dat Hare
Majesteit best zou willen meegaan voor een kopje koffie, maar
dat het protocol dit niet toeliet. Nu lieg ik zelden tegen Peter.
Maar tijdens het eten met Jan en Babette vertelde ik weer in
geuren en kleuren het fabeltje over de reactie van HM op mijn
brief over de Thaise pantoffeltjes, waarin ik stel dat de statiefoto
moet worden overgenomen. Van tijd tot tijd fantaseerde ik
daarbij dat Beatrix tegen mejuffrouw Boekhoudt zou hebben
gezegd: „Hij heeft wel gelijk”. Ik betrapte me er op dat ik opnieuw bij het fabeltje over HM’s reactie op mijn brief ook fantaseerde dat de koningin me gelijk had gegeven. Ik flapte het
hele verhaal er weer uit voor ik mezelf kon censureren. Probeerde zo goed mogelijk te camoufleren dat ik het er bij verzon.199
3.154 honden hebben in Madison Square Garden om een prijs
gedongen van de Westminster Kennel Club. Er waren 135
soorten dieren vertegenwoordigd. The New York Times drukte
de onvoorstelbare waslijst af.200
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Vannacht werd ik wakker en wond me op dat Peter weer was
weggebleven, toen er opeens iets naast me bewoog. Hij was
dus in bed gekomen, maar wat nooit gebeurt, ik had er doorheen geslapen.
Een nieuwe sneeuwstorm. Arme beesten.
Jimmy Carter heeft zich publiekelijk uitgesproken tegen het
standpunt van Deng Xiaoping dat de USSR uit was op wereldoverheersing. Dat slaat dus ook nergens op. Zo is Lenin, gevolgd door Stalin misschien begonnen, maar anno 1979 is een
dergelijke opvatting volledig buiten de werkelijkheid. Premier
Kosygin schijnt Carter overigens via een van zijn medewerkers
te hebben gesouffleerd.201
In Teheran zijn al honderden doden gevallen. Militairen bestrijden elkaar in pro-Khomeini- en pro-sjah-groeperingen. Er
is een ad hoc Islamitisch Revolutionair Commando gevormd.
Van de vier- tot zevenduizend Amerikanen in het land worden
de meesten met spoed geëvacueerd.202 Anarchie alom. Op televisie werden de eerste gevangenen van het nieuwe regime vertoond, zoals oud-premier Amir Abbas Hoveida, de commandant van de luchtmacht generaal Amir Hussein Rabii, de
militaire gouverneur van Teheran generaal Amir Rahimi en
een andere generaal Riza Nazih, die als de slager van de stad Isfahan werd aangekondigd.203 De meeste legercommandanten
kozen eieren voor hun geld en zegden hun vertrouwen in premier Shahpour Bakhtiar op en sloten zich bij Khomeini aan. Op
andere plaatsen wordt door het leger van de sjah nog weerstand
geboden. „Allahu akbar!” is de „battle cry”: „God is great!” En
de eerste „kangeroo courts” in de naam van Allah zijn al van de
grond gekomen.
13 februari 1979

Gisteravond was André Douw hier, in een oude legerbroek en
legerlaarzen.204 Hij ging meteen achter de vleugel zitten en
speelde, zoals ik dat zelf teveel doe, van alles wat. „Ik houd er
niet van voor mensen te spelen,” zei hij, wat hij scheen te menen. Hij componeert. Hij is bezig aan muziek bij twee SM-verhalen van de Markies de Sade voor het Nederlands kamerkoor
met vier blazers (twee hoorns en twee trombones). „Ik kan
toch onmogelijk meer à la Debussy componeren? Dat is al ge201
202
203
204

The New York Times, 9 februari 1979, door Craig Whtiney.
International Herald Tribune, 12 februari 1979.
The New York Times, 12 februari 1979.
De jongen die ik op een nacht in het Vondelpark ontmoette.
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Sneeuwstorm. Schiphol is gesloten. De arme beesten buiten.
Paus Johannes Paulus heeft op reis in Mexico het beeld van Jezus als een politieke messias afgewezen.205 „This idea of Christ
as a political figure, a revolutionary, as the subversive man from
205 Time, 12 februari 1979.
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daan. We leren op school trouwens alle muziek sinds de veertiende eeuw te componeren.” Hij vond Picasso geniaal, maar
zei niet waarom. Men kletst elkaar altijd weer na. Waarom geen
muziek schrijven die jezelf mooi vindt en uit je eigen brein
voortkomt? Of ze nu op Bach of Debussy lijkt, is irrelevant. Als
ik een Open Brief aan Beatrix richt – iets wat al duizendmaal is
gedaan over haar – probeer ik immers uit mijn eigen brein te
putten om iets nieuws te vertellen. Kan dit niet met muziek?
Peter vond André aardig. We hadden trouwens een genoeglijke dag. Later ging hij nog in de sneeuw lopen en kwam thuis
met de mededeling dat het buiten „maagdelijk” was.
Een broer van Casper van den Wall Bake is op zijn dertigste
jaar voor de dag gekomen met de mededeling dat hij homo is.
De ouders van Casper vonden mij ook om die reden slecht gezelschap voor Casper, afgezien dus van de gebruikelijke door
Luns verspreidde leugens. Nu hebben ze zelf een zoon die gay
is. Casper gaat vrijdag in ondertrouw. Ik gaf hem het materiaal
over de activiteiten van Ital Consult van Aurelio Peccei op het
gebied van irrigatie.
Ger Ackermans van Nieuwe Revu vertelde dat bij het lezersforum mijn interviewpagina’s er ver uit waren gesprongen bij
waardering van het publiek. Dit vond hij een prettige verrassing. Toch wilde hij die pagina niet op vaste basis voortzetten.
Mijn Open Brief vond hij van pagina’s 14 tot 22 perfect, maar
het eerste gedeelte was onleesbaar en op gymnasiumniveau geschreven, „niets voor onze lezers”. Maar daar gaat het nu juist
om. Zou het een omslagverhaal worden? Dat zag hij helemaal
niet zitten.
Willem Smitt van Privé belde dat hij een cheque zou sturen
voor alle informatie laatst verstrekt, die hij „bouwstenen” voor
andere artikelen beschouwde. Ik ging naar boven en zei tegen
Peter: „Dat is een meevaller, de helft is voor jou.” Hij kijkt dan
altijd eerst even puzzled, maar zei vervolgens: „Dan ga ik een
broek kopen.” Hij heeft die nodig voor de modeshow in Keulen.
Kom tot niets. Onrust.
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Nazareth, does not tally with the Church’s catechesis.” De
missie van de kerk van Rome is niet politiek of sociaal gestoeld, maar beschouwt de mens „in the entirety of his being”.
Hij benadrukte de waarde van ieder mens in de ogen van God
en de noodzaak „for spiritual freedom”. Dat moet hij nodig
zeggen. Wat heeft geestelijke vrijheid met het keurslijf van het
Vaticaan te maken? Zou deze paus de werken van Delgado
kennen? Zou hij ooit over cognitieve psychologie hebben gelezen?
Losgeslagen studenten hebben in Teheran de Amerikaanse ambassade aangevallen en ambassadeur William Sullivan in hechtenis genomen. Khomeini-militairen hebben hem later weer
bevrijd.
Rudolf Serkin heeft met Mstislav Rostropovich in Carnegie
Hall het tweede pianoconcert van Brahms gespeeld. Wat zou
ik dat graag hebben gehoord. Schönberg noemt het iedere keer
weer een andere ervaring zoals Serkin het voordraagt. „The
young Serkin was dashing and impetuous in this concerto, full
of fire. He has been taking it slower and slower as he grows older, and Friday night his tempos were so slow that they actually were daring,” aldus criticus van The New York Times.206 Hij
wijt dit onder meer aan Serkins rijpingsproces. De pianist is nu
73 jaar. Ik denk, en zou hier veel meer over willen weten, dat
die gewijzigde interpretatie van Brahms alles heeft te maken
met de groei van de mind in positieve zin, niet met ouder worden alleen.
206 The New York Times, 11 februari 1979.
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„He took those tricky octaves in the second movement with a
good deal of care: trembling on the precipice as it were. There
were also a few minor finger slips here and there through the
concerto (…). This was not a cut-and-dry performance. It had
extraordinary personality, both at the keyboard and the podium
(…),” aldus Harold Schönberg. Dat is de key: mind, personality,
growth of the brain.
In Beverly-Hills, Californië staat de VIP Toy Store. Daar worden speelgoedmodellen van een Rolls Royce verkocht voor
100.000 dollar. Een Ferrari-model: 55.000 dollar. Een Jeep:
20.000 dollar. Dat zijn toch onvergeeflijke excessen van het free
enterprise system.
In Thermos zat Peter aan de rand van de het zwembad en zei:
„Ik voel me zo puur als een engeltje.”
„Hoe komt dat?” vroeg ik met tientallen tippelende nichten
om ons heen.
„Ik denk door de sneeuw.”
Later zag ik hem in gesprek met schoenenontwerper Kees
Ypelaar (zijn eerste vriendje indertijd in Tilburg) en Theo
Cammann. Ik dacht: ik weet zeker dat Peter ook als ik er niet
meer ben altijd de waarheid over me zal spreken.
In de bus waren schreeuwerige kinderen wat hem deed mijmeren over de jaren dat hij onderwijzer was. Eens gaf hij een vriendin-onderwijzeres een zoentje op haar wang en werd prompt op
het matje geroepen door de voorzitter van het schoolbestuur, een
pater. „Moet je je indenken: diezelfde pater probeerde wat met
mijn zus Trees, die les gaf op de kleuterafdeling.”
Wim Klinkenberg vertelde dat Khomeini beslist niet gek was.
Le Monde had enkele interviews met hem gepubliceerd, die
hout sneden. Hij meldde verder dat de sovjetdirigent Kondrasjin, die zogenaamd overgelopen was naar het Westen, in werkelijkheid een affaire had met een dame bij de NOS-radio. Ik
vertelde hem dat de nieuwe sovjetambassadeur, Tolstikov, door
de sneeuwstorm nog in Stockholm vast zat en dat persattaché
Prokchorov me had gezegd dat er instructies waren om de ambassadeurs van de socialistische landen te verwittigen van het
uiteindelijke uur van aankomst, „plus Willem Oltmans”. „Dat
maakt jou de negende ambassadeur,” lachte Willem.
„Ja, en nu zit ik pas goed gebakken bij de afluisteraars van de
BVD.”
Ger Ackermans heeft zijn mening over mijn Open Brief aan
Beatrix herzien.207 „Dat strekt hem tot eer,” aldus Klinkenberg.

■

MEM25revisie

1978 – 1979

■

MEM25revisie

08-04-2009

14:09

Pagina 212

„Niet veel hoofdredacteuren zouden eerst iets afwijzen en dan
dit schrijven. Ik vind dit positief.”
Ik begon dus opnieuw nog delen van het artikel te herschrijven.
15 februari 1979

Bernhard-Henri Lévy schreef Barbarism with a human face,208
over hoe socialisme uiteindelijk tot Gulags moet leiden. Hij las
Aleksandr Solzhenitsyns boek en werd bekeerd. Tijdens de studentenopstand in Parijs in 1968 riep hij nog stalinistische en
maoïstische leuzen. Nu maakt hij belachelijk dat Eurocommunisme zou verschillen van marxisme-leninisme in de Sovjet
Unie. Ben altijd méfiant ten aanzien van mensen, die van het
ene in het andere uiterste vervallen. Uiteindelijk zullen we niet
ontkomen aan enigerlei vorm van socialisme, welk label het
ook zal krijgen, al was het maar door de eindigheid van alles,
inbegrepen een planeet die bezig is a global village te worden.
Ben op weg naar Schiphol om ambassadeur Tolstikov te ontmoeten. Het zal me benieuwen. Een Romanov krijgen we
nooit meer. Lees in Hannah Arendt: „ (…) the soundless dialogue of me with myself – is not at all true for the life of the
soul.”209 Ik zal Peter aanmoedigen zijn exemplaar mee naar
Keulen en Salzburg te nemen.
Tolstikov arriveerde en zaakgelastigde Yuri Timofiev heeft me
aan hem voorgesteld. De souschef van het Haagse protocol, D.
van Thiel Coovels, was aanwezig. De ambassadeur vertrok in
de grijze Mercedes, die bij Romanov hoorde. Ik sprak de nieuwe militaire attaché met „generaal” aan to be on the safe side. „I
am colonel,” zei hij. Belde Peter vanuit de VIP room. „Wat ben
je koel,” zei hij. Maar ik was niet echt alleen.
„Fundamental thought is bottomless.” – Hannah Arendt
„Love, the sublimation of sex.” – Hannah Arendt.
Arendts boek lezen is als reizen naar een ver exotisch land, ongerept, bewoond door nooit geziene wezens, een volkomen
nieuwe cultuur.
De nieuwe versie van Beatrix is acht pagina’s korter, zoals door
Ger Ackermans gewenst.
De TR5 is eindelijk gereed. De schade van die vangrail bij Abcoude is 4.692 gulden.
Professor James Bill van de University of Texas, een zogenaamde Iran-specialist, is van mening dat we Khomeini alleen maar
208 Bernard-Henry Lévi, Barbarism with a Human Face, Harper & Row, New York, 1979.
209 Hannah Arendt, The Life of the Mind, Harcourt Brace, New York, 1978; postuum verschenen.
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In Kabul, Afghanistan is de Amerikaanse ambassadeur door
rechtse terroristen – het label is van Robert Trumbull in The
New York Times211 – gekidnapt en vermoord. De heer Adolph
Dubs (58) zou uit zijn auto zijn gesleurd en zijn meegenomen.
Het gebeurde ongeveer tegelijkertijd dat William Sullivan gevangen werd genomen in Teheran. Dat moeten imamvriendjes
van Khomeini zijn in Afghanistan. Even gek, al zal professor James Bill er wel een passende verklaring voor hebben. Washington stond begrijpelijkerwijs op zijn kop. Nu eens niet over barbaarse linkse jongens, maar over rechtse religieuze fanatici.
Het Hoge Gerechtshof in Rawalpindi heeft Zulfikar Ali Bhutto tien dagen uitstel gegeven met zijn doodvonnis. Wat een
martelgang.212
210 Newsweek, 12 februari 1979.
211 The New York Times, 15 februari 1979.
212 Idem.
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kunnen begrijpen in de context van de shiitische Islam. „Shiism traces its heritage to Ali, the son-in-law of Mohammed. It
has been the state religion in Iran since 1501.” Ali is gevolgd
door een ketting van imams. Prima. Maar als Ayatollah Khomeini eindelijk in Teheran terugkeert en begint met zijn volgelingen op te roepen de handen van de dienaren van de sjah af te
hakken, dan zit je toch midden in de kruistochtenmentaliteit.
Professor Bill: „The twelfth and last of these imams disappeared
a thousand years ago.”
„Good riddance,” zou ik zeggen maar niet Patricia Sethi, de interviewster van Newsweek. „What makes the mutjahids – and
therefore Khomeini – so important,” aldus de Texas-professor,
„is that they are the representatives of this last imam, which
means they inherit much of his charisma and influence.” Klinklare onzin. Khomeini zou dus opgescheept zitten met het charisma van Ali? Volgens professor Bill had de sjah nooit moeten
proberen de imams uit te roeien. „Khomeini is not a mad mutjahid,” aldus Bill. „He is learned within the traditional educational system. Above all else, he is enormously popular and is a
man of impeccable integrity and honesty.” Neem me niet kwalijk, maar het is puur geklets in de ruimte.210 Het is langzamerhand afgezaagd, maar Alexander Mitscherlich heeft volmaakt
gelijk, wanneer hij benadrukt dat tradities alleen dan zinvol zijn
en betekenis behouden wanneer zij worden getoetst aan gewijzigde realiteiten. Dat geldt voor Khomeini, en dat geldt voor
Beatrix.
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Peter kwam thuis uit de sportschool alwaar hij zich weer had
geërgerd aan het primitivisme van de heren „die alleen maar
over wijven opscheppen en zichzelf van top tot teen in de spiegels staan te bekijken of er al een spiertje is bijgekomen. In de
bus viel een man op zijn hoofd.” Ik keek Peters gezichtsuitdrukking toen hij het vertelde. Hij zag er uit of hij geskied had.
„Twee meiden zaten stom te giechelen. Ik zei: ‘Stomme trutten.’ Weet je wat ze antwoorden, Willem? ‘Ze lachen toch ook
als wij vallen?’.” Hij belde trouwens vanuit de stad op. „Ik heb
vergeten je te zeggen nu voorzichtig te rijden.”
Hans Wilbrink belde dat mijn Beatrix-brief nu inderdaad op de
omslag komt, „dat is commercieel veel beter”. Daar gaat het
mij dus in ieder geval in de verste verte niet om.
Dit was de laatste avond. Ik heb een gevoel dat deze dagen ons
over het geheel weer dichter bij elkaar brachten. Gisteravond
ging hij nog bij zijn Amerikaanse vriend pitten. Vanmorgen
zag ik hem door de sneeuw aan komen hollen. Hij verheugt
zich op Tilburg, maar tegelijkertijd enerveert het hem een
beetje. Ik vroeg waarom. „Ze zitten dan altijd zo naar me te
kijken en willen zo veel weten.”
17 februari 1979

We zijn ten afscheid in Le Musicien gaan dineren. Toen ik weg
wilde gaan zei hij: „We blijven nog even.” Hij wilde gewoon
praten. Hij zei ieder moment van de dag over zijn levenssituatie
na te denken. Ik geloof dat het hem de allergrootste moeite kostte dit voor hem netelige onderwerp aan te snijden, iets wat ik zo
herken uit mijn eigen jeugd. Juist omdat ik dit zo goed weet, zal
het leidinggeven van mij uit moeten gaan. Ik besefte weer, hoe
ik tekort schiet in dit opzicht jegens Peter. Hij benadrukte dat
hij, ook voor een gevoel van eigenwaarde, voorlopig nog mobiel wilde zijn in het leven. Hij voelt op dit ogenblik dat zijn leven nog te verdeeld is, met bezittingen thuis in Tilburg, bij mij
in Amsterdam en bij Edwin in Londen. En wie weet straks in
Los Angeles. „Willem, waar zullen we over een jaar zijn?” vroeg
hij zich af. Ik beleef Peter soms, zoals de moeder van Inez Röell
het zou hebben gezegd, „alsof ik hem zelf heb gemaakt”.
Hij vertrok gepakt en gezakt. Hij herinnerde aan ons gezellige
etentje gisteravond. „Ik zal mijn moesje eerst eens vertellen
hoe je me hebt verwend.” Ik zei te hopen dat hij over de mogelijkheid van Los Angeles zou nadenken.
Ik ontving een lieve brief van mevrouw Hartini Sukarno.213 Zij
213 Brief d.d. 12 februari 1979.
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De tijd vliegt. Ik droomde dat mijn vader nu een zilveren horloge en een zilveren ketting droeg. Dat is het schuldgevoel dat
ik zijn gouden horloge heb verkocht. Maar aan wie had ik het
moeten nalaten?
Vrij Nederland produceerde een kleurkatern van 34 pagina’s:
FREUD. Wat Max Pam, Rob Sijmons, Adriaan Moriën, Henk
Mulder, Jaap Walvis of Jacques Firmin Vogelaar hebben bij te
dragen zal me een worst zijn. Martin van Amerongen draagt
zes pagina’s bij en vermeldt dat Freuds eerste zelfstandig ondernomen wetenschappelijke onderzoek „de testikels van de paling” waren geweest. In Traumdeutung, waarvan bij de eerste
druk 600 exemplaren verschenen – en in het eerste jaar 123
boeken werden verkocht – vertelde Freud hoe hij „als onbeduimelde peuter” plotseling met zijn blote moeder werd geconfronteerd. Dat moet zijn brein diep hebben beroerd. Zoals
Peter eens als klein jongetje onder de tafel zat, en zijn vader
binnenkwam, die avances maakte jegens zijn moeder, waar hij
dus ongewild getuige van was en wat hem een levenslange afkeer van zijn vader bezorgde.
Freud lijkt zijn hele leven wel door vijanden te zijn omgeven.
Hoe kan dit? Vooral collega-artsen en specialisten aan medische
instituten moeten hem hebben gehaat. Hij werd wel psychopaat en een sadistische mishandelaar van zielszieken genoemd.
Een Berlijnse hoogleraar bracht een verhandeling tegen de psy215
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schrijft hoe een kleine groep mensen in Indonesië, „die het al
goed hebben nog rijker en rijker worden. Waar gaan wij naar
toe?”
Gelukkig: de twee jongste zonen Taufan en Bayu studeren
goed en leven gewoon normaal.
„Ik hoop dat Taufan naar het Technisch Instituut in Bandung
zal gaan net als Bapak. Bayu is overgegaan naar de tweede
klas.” Over het dochterje van Sukarno en Dewi schrijft zij:
„Karina groeit vlug en is nu al een jong meisje geworden, ziet
er kittig en lief uit, ze heeft een bruine kleur en twee lange
vlechten. Bapak hield ervan dat de dochters lang haar hebben,
zo ook de vrouwen.” Ik ben steeds blij met haar contact te
hebben, een laatste lijntje naar Bung Karno.
Professor Wim Wertheim heeft gehoord dat er in december
een aanslag op Suharto gepleegd zou zijn. Voor mij staat vast
dat Suharto een CIA-man is. Op Sukarno werden vijf aanslagen
gepleegd. Op Suharto geen enkele, tot nu dan misschien.
Het is ijzig koud. Niemand spreekt over de dieren.
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choanalyse op de markt onder de titel Ouwewijvenpsychiatrie.
Op een congres in Amsterdam werd onder applaus de belofte
afgelegd dat men geen patiënten aan Freudianen „met hun gewetenloze afdaling in absolute vuiligheid” zou overleveren. In
Boedapest werd verklaard dat psychoanalytici in de gevangenis
thuis hoorden. Freud is eigenlijk een leven lang verguisd. Hij
zei: „Het was gemakkelijk te begrijpen en volkomen in overeenstemming met wat te verwachten viel. Maar voor de uitzonderlijke hoogmoed en de gewetenloze verachting voor de
logica, voor de grofheid en tactloosheid van de gedane aanvallen is geen verontschuldiging aanwezig.” Bestaat er eigenlijk
een dagboek van Freud?
Jasper Grootveld belde. Hij stak een lang verhaal af over plastic
drijfblokken, waarmee hij in mei de IJssel af wilde varen. Misschien zelfs oversteken naar Schiermonnikoog. Ik vraag me af
hoe mensen als hij er in slagen „mee te draaien”. Hij verduidelijkte dat ik Bernard de Vries, die naar Rome ging om te filmen
en Rob Stolk door elkaar haalde. Ik ontvang ook steeds De
Tand des Tijds, een uitgave van deze heren.
„The thinking ego is sheer activity and therefore ageless, sexless, without qualities, and without a life story (…). For the
thinking ego is not the self.” Dan citeert Hannah Arendt Thomas van Aquino: „My soul (in Aquinas the organ of thought) is
not I: and if only souls are saved, I am not saved, nor is any man.”
Ik vind dit geklets. Het denkende ego en het Zelf is allemaal interconnected en een pot nat: one and the same steam engine that keeps
us going. Zo schizofreen zitten we nu ook weer niet in elkaar
dat de ziel en het Ik totaal gescheiden zouden zijn.
De jongen heeft een zwarte „kampong”-hond, die naar me
kijkt alsof hij me kent. Ik wil me nooit meer hechten aan een
dier na Keke – ook niet aan een ander mens. Alleen relaties tot
op zekere hoogte zal ik toe laten (en zijn mogelijk?). Vreemd
dat ik nog maar weinig aan mijn hondje denk. Toen ik met Peter de gerepareerde auto ging afhalen, „zag” ik hem op zijn
vaste plaatsje achterin liggen.
19 februari 1979

Belde Joop van Tijn om hem te complimenteren hoe duidelijk
hij had laten zien op VPRO-televisie wat een loslopende idioot
professor Steenkamp van het CDA is.
Eric Boogerman meldt uit Washington dat de Amerikaanse
Beurscommissie (SEC) een nieuw rapport heeft uitgegeven
waarin en detail wordt teruggekomen op de kwestie van onwettige betalingen tussen 1960 en 1962 aan prins Bernhard
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Peter belde gisteravond. Hij geniet van zijn moeder en zijn
zussen.
Lees een gesprek met Zbigniew Brzezinski uit The Washington
Post.214 De man haat de Russen, als Pool, en wordt Carters
„Chinese Trump Card”. Terwijl dus minister van Buitenlandse
Zaken, Cyrus Vance, zich voornamelijk bezighield met Nabije
Oosten-problemen, besloot Brzezinski al meteen in 1977 een
eigen spelletje te spelen dat hem binnen het Witte Huis een
214 International Herald Tribune, 10-11 februari 1979.
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door de Lockheed-fabrieken. De prins wordt niet met name
genoemd, maar stond op een Zwitserse bankrekening bestemd
voor een lid van de hofhouding van de koninklijke familie.
Lijkt me niet zo prettig allemaal voor Soestdijk en Drakensteyn.
Joseph Conrad schreef op 40-jarige leeftijd aan zijn vriend C.
Graham: „Most of my life has been spent between sky and water and now I live so alone, that I often fancy myself clinging
stupidly to a derilict planet abandoned by its precious crew.”
Als je dat schrijft wanneer je tachtig bent, okay, maar Conrad
zei dit toen hij veertig was. Dan heb je je leven verkeerd ingekleed.
Billy Carter gaf een interview aan Joseph Treaster van Penthouse.
„What kind of a guy are you?”
„I figure I am a kinda half-ass, shit-ass.”
„Have you always been such a joker?”
„Always have been a bullshitter.”
Billy wordt gevraagd of hij al heeft gehoord dat een zakenman
naar Plains, Georgia wilde gaan om een aantal kooien neer te
zetten, waarin zich leden van de Carter familie zouden bevinden. Billy had het nog niet gehoord, „but I had probably do it,
if they paid me.”
„What if they would put your mother into a cage?”
„I had probably kill them.”
En nog veel meer van dergelijke laag bij de grond onzin.
Op de Hilversumse televisie kunnen we weer genieten van een
hert met twee jongen dat door een groep wolven wordt aangevallen en verscheurd. Het is overduidelijk dat de wolven expres voor het effect van de film werden losgelaten. Kreeg het er
over mijn hele lichaam erg warm van. Tintelde. Altijd weer
raak. Ditmaal een Spaanse opname.
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machtspositie zou opleveren. Hij reisde naar Peking en maakte
het vaste uitstapje naar de Chinese muur. Hij vroeg zijn begeleiders tot hoever en hoe hoog zijn voorganger Henry Kissinger was gegaan. Het werd hem aangewezen. „Okay,” antwoordde Brzezinski, „we will go higher.” En zo’n verhaal zit
hij dan ook nog aan Martin Schram van de Post te vertellen als
heldenfeit.215 Dat heet dan „statemanship”, buren als China en
de Sovjet Unie tegen elkaar uitspelen. Ben er totaal tegen.
Intussen zijn de Chinezen zes mijl Vietnam binnengetrokken
als vergelding voor het feit dat Hanoi het koninkrijk Cambodja heeft bezet. Peking steunde immers het regime van Pol Pot
dat enkele miljoenen Cambodjanen heeft afgeslacht. De Chinezen hebben 150.000 man ingezet, terwijl Vietnam, met een
hoofdmacht richting Pnom Penh, slechts 50.000 verdedigers in
dit gebied had. De Vietnamezen schijnen aanzienlijke verliezen te hebben geleden. Gezellig zulke socialistische broedervolkeren onder elkaar.
Richard Falk, hoogleraar International Law aan de Princeton
University, die ik altijd heb geacht en in de eerste serie interviews voor mijn Club van Rome-boek heb opgenomen, komt
met een voor mij onbegrijpelijk verdediging van Ayatollah
Khomeini in de The New YorkTimes aanzetten.216 Hij signaleert
„hoopvolle tekens”, „because of the character and role of Khomeini himself”. Hij vervolgt: „To suppose that Ayatollah Khomeini is dissembling seems almost beyond belief. His political
style is to express his real views defiantly and without apology,
regardless of consequences. He has little incentive suddenly to
become devious for the sake of American public opinion.
Thus, the depiction of him as fanatical, reactionary and the
bearer of crude prejudices seems certainly and happily false.”
Hoe kan die man er zo naast zitten? Onbegrijpelijk.
Ook Mary Catherine Bateson, de dochter van dr. Margaret
Mead, doet een duit in het zakje. Zij is getrouwd met een Iraniër en professor geweest in Social Sciences and Humanities
aan de University of Northern Iran. „The fundamentally religious base of the (Khomeini) movement can be seen in a kind
of joyfulness, in a willingness to sacrifice life, comfort and economic advantage, and in the essentially disciplined and nonviolent behavior of the crowds. Remarkably few persons have so
far been attacked by the people.” Mary Bateson eindigt met:
„To see religion either as fanaticism or as a cloak for other interests, it must be premised on a recognition that for vast num215 Die informatie is van een bron afkomstig, niet van Brzezinski zelf.
216 The New York Times, 16 februari 1979.

218

08-04-2009

14:09

Pagina 219

217 The New York Times, 19 februari 1979.
218 The New York Times, 14 februari 1979.

219

Amsterdam

bers of the world’s people the symbols of religion sum up their
highest aspirations.” Dat weten we, maar ze zijn dus in Iran de
bron van een pathologische „lang leve Allah”-hysterie. Hoe
kunnen Falk en Bateson er zo naast zitten?
Mir Mutaza Bhutto probeert vanuit Londen met man en
macht het leven van zijn vader te redden. Het lijkt steeds meer
een hopeloos gevecht.217
Julien Green is nu 79 jaar, woont nog altijd in Parijs. Zijn dagboek van 1972-1976 is verschenen. „I hate the sexual instinct,”
heeft hij eens gezegd, wat William Pfaff ertoe brengt op te
merken: „The problem was simply that he was both puritan
and homosexual.” Pfaff: „Green’s journals seem certain to last
as an absorbing and sensitive record of a half century or more of
Paris life but also because of their expression of a personality.
He is one of the great diarists, knowing everyone, meticulously observant, psychologically complex, candid.”218 Hoe zal het
mijn dagboek vergaan?
Er zijn 33 jaar verlopen sinds
het einde van de Tweede
Wereldoorlog. Japan maakte
toen volgens Henry ScottStokes een volte-face en werd
van de ene op de andere dag
een pacifistische natie. Velen
vroegen zich af of de metamorfose van blijvende aard
zou zijn. In 1978 heeft premier Takeo Fukuda echter
een soort nationaal debat op
gang gebracht door aan de
orde te stellen of Japan voor
altijd afhankelijk van Washington diende te blijven, of
er meer voor defensie diende te worden uitgegeven en
of Japan wapens zou kunnen
gaan exporteren. Sinds 1970 zijn defensie-uitgaven van Japan
een zevenvoud gestegen van anderhalf miljard naar tien miljard
dollar. In 1979 schijnt dit bedrag zelfs tot vijftien miljard te zullen stijgen. „The Japanese military,” schrijft Scott-Stokes, „are
coming out of the closet.”
Arie Kuiper is van mening dat de Sovjet Unie in de verdruk-
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king is gekomen, want China viel zonder meer Vietnam aan.
Alleen Amerika zou vrijuit gaan. Wim Klinkenberg zegt dat
deze Kuiper hem uit de NVJ gestoten had willen zien, nadat
Wim een artikel over Solzhenitsyn had geschreven dat hem
niet beviel.
Hans Wilbrink schijnt besloten te hebben mijn Open Brief aan
Beatrix 29 maart op de omslag te publiceren. „Maar er staan
nog teveel moeilijke woorden in. Kijk in Van Dale en zoek er
wat anders voor. Lezers behoeven toch niet met een woordenboek in de hand te gaan zitten opzoeken wat hallucinatie betekent?” Ik denk dat journalisten lezers categorisch onderschatten.
Bezocht Gerard Croiset. Hij wilde praten over het bestaande
gebrek aan liefde in de wereld, niet seksueel, maar in contact
tussen mensen, geest en ziel. Verstandelijke vermogens van de
mens waren geëxplodeerd, terwijl de geest was blijven stilstaan.
Hoe dit te veranderen? Hij ontvouwde een toekomstvisie. Er
zou voor Europa een centrale computer komen te Parijs, waar
iedere Europeaan in zit. Ieder mens dat wordt geboren, krijgt
automatisch een aandeel in het geheel. Een kind hoeft geen
prestaties te leveren, want het krijgt een stuk bezit bij de geboorte – zelfs uitblinken is niet meer nodig. Mensen zullen in
vrijheid en blijheid opgroeien. In de toekomst zullen mensen
drie uur per dag werken – met liefde – tot hun 55ste jaar. Arbeiders werken maar tot hun 50ste, de middenklasse tot het
55ste en de universitair opgeleide mensen tot hun 60ste jaar.
Arbeiders werken slechts drie uur per dag, vijf dagen per week.
De middenklasse twee uur per dag, vier dagen per week en de
universitair opgeleide mensen twee uur per dag, twee dagen
per week. Zo krijg je een totaal andere verdeling van arbeid en
is er ruimte voor geestelijke ontplooiing. Omdat ieder mens
vrij is in die toekomstige wereld ontstaat vanzelf de liefde voor
arbeid.
Omdat de paragnost terwijl hij zijn theorie ontvouwde vrolijk
de ene na de andere hap nam en doorsprak, merkte hij (terecht)
op: „Irriteert het je dat ik eet?” Natuurlijk irriteerde ik me over
het onsmakelijke gedoe, maar leg dat maar eens uit.
„Veertig procent van alle arbeid in de wereld,” ging hij voort,
„is op militaire zaken gericht. Wanneer die zaak wegvalt, hoeven mensen nog maar enkele uren per dag te arbeiden. Fabrieken zullen nog hoogstens twaalf uur per dag open zijn en werken met drie ploegen, die elkaar in vrijheid aflossen. Ieder
mens zal genoeg hebben om van te leven. Overdaad valt weg.
Kerncentrales zullen niet meer nodig zijn. Men kan uit de
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lucht of uit zeewater de energie halen die er nodig is. Op die
manier zal steeds meer liefde voor werk ontstaan. Dan is er ook
geen afgunst meer, want iedereen heeft hetzelfde en is gelijk.
Wanneer Hoogovens de uitvindingen zou gebruiken die er
zijn, dan zou eenderde van de arbeiders nu al overbodig zijn.
Ik kan zelf onmogelijk buiten het werk dat ik doe. Ik houd er
van, ik heb het lief. Maar ik mis het lef er afstand van te nemen,
omdat ik nog in het oude gareel zit.”
Croiset vervolgde: „In die nieuwe wereld kan er zelfs geen bezitvorming meer zijn ten koste van anderen. Wat je in een jaar
extra verdient moet je datzelfde jaar ook uitgeven, want aan
het einde van het jaar vervalt dit bezit. Ook het concurrentieprincipe is dan voorbij. We kunnen wel catalogi maken, maar
reclame vervalt. Alles is het bezit van het algemeen.”
„Is dit dan een andere vorm van communisme te noemen?”
vroeg ik.
„Politieke partijen zullen verdwijnen. Politiek betekent slechts
bescherming van bezit,” aldus Gerard. In een nieuwe wereld is
het geen kwestie van met China aanpappen en vriendschap
sluiten om de Sovjet Unie te vermoorden. De Chinezen en
sovjets zijn veel slimmer dan die Amerikanen.” Ik wil nog
meer met Gerard over dit onderwerp spreken.
Bracht twee rode anjers op het graf van mijn ouders op Den en
Rust. Ze lagen zo mooi in de sneeuw.
Bezocht Inge Keijer, omdat zij alleen is. Dirk is in Lagos. We
konden eens rustig spreken. Er waren kaarten voor de kinderen
gekomen. Niet voor haar. „Dat kost hem een nieuwe jurk,”
zei ze. Dirk en Inge zijn thans officieel gescheiden puur en alleen voor de belastingvoordelen daaraan verbonden. Investronic staat nu op Inge’s naam. Vreemd allemaal. De douane op
Schiphol had haar al gevraagd hoe zij aan een nieuwe beverbontjas was gekomen. Zij had de factuur op hun adres in Monte Carlo laten uitschrijven.
Mijn broer Theo in Lugano had mijn brief aan Beatrix gelezen.
„Het is wel waar wat je schrijft, maar de ‘timing’ is verkeerd.
Denk maar aan mijnheer Brzezinski, die voortdurend op het
verkeerde moment zijn mond opendoet. Of lees anders weer
wat Billy Carter vandaag in de Tribune debiteert.”
Hij waarschuwde verder dat „the king can do no wrong” zijn
oorsprong vindt in het Romeinse recht en feitelijk betekent dat
een koning niet kan worden vervolgd voor daden, die hij als
koning heeft moeten uitvoeren. Ik gebruikte die uitspraak dan
ook verkeerd. Prima advies. Gerard Croiset vond mijn Open
Brief aan Beatrix „veel te vroeg”. „Die pedante juffrouw wil
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best koningin worden,” zei hij. Ik heb aan een dertiende versie
gewerkt, die nu de deur uit gaat. Het ei is eindelijk gelegd. Die
brief heeft immers alleen maar zin voor ze aan het koninklijke
karwei is begonnen.
Wim Klinkenberg zond me nog een gesprek van Claus met het
Nieuw Israëlitisch Weekblad uit 1970. Hij beschouwde de monarchie als blijvend. „Als echter het Nederlandse volk een eind
aan de monarchie zou willen maken dan geloof ik niet dat u leden van het Koninklijk Huis op de barricaden zult vinden om
het instituut van de monarchie als zodanig te verdedigen.” Nu
is het te laat er nog iets van in te verwerken.
21 februari 1979

Heb bij Heydenrijk op het Rokin de twee portretten (in Madrid gemaakt) van Peter laten inlijsten. Ze zijn prachtig geworden. Het grootste hangt in Peters kamer beneden. Het andere
hangt in de eetkeuken.
Het sneeuwt weer. Die arme, arme beesten.
In Iran zijn opnieuw vijf generaals geëxecuteerd. Er worden
nog meer doodvonnissen verwacht. Khomeini waarschuwde
dat „satanische elementen, die nog erger waren dan de sjah
zelf” probeerden om moeilijkheden te scheppen, waarmee hij
doelde op linkse mensen en communisten. „Ik zal niemand
dulden die anti-islamitisch is. We zullen hen verpletteren,” aldus de Ayatollah. Dan weet je het verder wel.
Het in Washington gevestigde blad Counter Spy stelt zich ten
doel CIA-agenten overal ter wereld in de publiciteit te brengen.
In 1975 deden zij dat met Richard Welch, de CIA-baas in Athene, die prompt werd doodgeschoten. Nu zijn er negen Amerikanen in Iran genoemd als CIA-agenten. Ze verkeren dus in
doodsgevaar. Hoe komen zij er levend uit? Een gewonde
Amerikaanse sergeant, Kenneth Kraus (22) is uit een ziekenhuis
in Teheran ontvoerd en niemand weet waar deze marinier nu
is. Hij maakte deel uit van de bewaking van de Amerikaanse
ambassade.
Alexander Soltzhenitsyn heeft in een gesprek met de BBC het
communisme „a dead dog” genoemd.219 Hij zei dat het Russische volk, ondanks 60 jaar marxisme-leninisme, spiritueel intact was gebleven. „The salvation will come from within Russia itself (…). There has been nothing like ideological triumph,
that massive capture of souls that Lenin and Trotsky talked of
and counted on. Already, we are mentally free.” Hij voorspel219 Time, 26 februari 1979.
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China heeft op onverklaarbare wijze het offensief tegen Vietnam, na een pauze waarin troepenversterkingen werden aangevoerd, hervat.220 Het lijkt er dus op of deze strafexpeditie
voor de Vietnamese invasie van Cambodja, waar de hand van
Moskou achter wordt gezien, menens is. Gaat Peking de havenstad Haiphong bezetten? Marshall Shulman, die voor Cyrus Vance sovjetzaken behandelt, denkt niet dat het Kremlin
op deze gevechten met militaire macht gaat reageren.221 Wat
een afschuwelijke mentaliteit trouwens, om bij een meningsverschil tussen landen uit eenzelfde politiek-militair blok, er
meteen op los te timmeren.
Joseph Luns moet het een prima moment geleken hebben om
vanuit het NAVO-hoofdkwartier kabaal te maken en de wereld
kond te doen dat de nieuwste 600 mobiele raketten van Moskou een vernietigingskracht zouden hebben die 360.000 maal
zo groot is als van de atoombom op Hiroshima. Deze nieuwe
SS20 raketten kunnen iedere gewenste plek van Europa bestrijken en hebben ieder drie atoomkoppen. Daarnaast zouden de
sovjets een bommenwerper ontwikkelen, die gelijkwaardig zal
zijn aan de Amerikaanse langeafstand B-1 bommenwerper.222
Prins Claus heeft in een NCRV-programma zijn hart gelucht
over roddelbladen, die over de koninklijke familie erop los fantaseren. Hij spreekt tegen dat hij een ongeneselijke ziekte zou
hebben, dat hij moeite zou hebben personeel te behouden en
dat er keet zou zijn tussen Beatrix en het Zweedse koningspaar.
Naar de rechter stappen zou de nieuwswaarde maar vergroten,
dus welke keuze heeft het Huis van Oranje? Claus is voor het
eisen van hoge schadevergoedingen, wanneer er wordt gelogen.223 Ik kan gerust zijn over mijn Open Brief in de Nieuwe
Revu.224
De Wereldbank is somber over Indonesië. De verschillen tussen rijk en arm nemen alleen maar toe. Veertig procent van de
mensen leefde in 1976 nog beneden het bestaansminimum. En
dit, terwijl het Westen miljarden in het generaalsregime is blijven pompen. De studentenleider Lukman Hakim heeft bekend
220
221
222
223
224
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de dat zijn boeken „spoedig” vrij in de Sovjet Unie gelezen
zouden mogen worden.
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gemaakt te zijn gemarteld na zijn arrestatie wegens belediging
van Suharto.
Croiset zei me per telefoon dat de Sovjet Unie bezig was China te testen, en dat het Kremlin Peking zwaar had onderschat.
„Denk je dat de Chinezen niet precies weten wat ze nodig
hebben? Ze laten niet het achterste van hun tong zien, maar ze
zijn veel sterker dan we denken. Ze hebben bovendien atoomwapens. De Russen beginnen heus niets. Die sturen Vietnam
wapens en laten het daar uitvechten.” Ik protesteerde dat ik het
een beestachtige zaak vond om op die manier soldaten de dood
in te jagen. „Het is een mensonterende zaak, ze spelen allemaal
toneel.”
Men had Croiset gisteravond uit Bogota opgebeld over een
ontvoerd kind en de stem van het schepsel via een geluidsband
laten horen. Hij was er ook vandaag nog zeer upset van.
Een Franse taalkundige heeft gesprekken met Noam Chomsky
gevoerd. Chomsky gelooft dus in een „universal grammar, the
unseen meta theory above and beyond syntax and semantics,
transformation and phonology”. John Leonard noemt het boek
van Mitsou Ronat een vorm van luistervink spelen bij deze gesprekken, waarbij Chomsky „considers and rejects analogies
(…) he plays with Descartes and Foucault (…) he dreams systems and punches holes in them and then dreams again (…) he
looks for ‘mental organs’”. Prachtig. Ik herinner me Chomsky
als een wat slonzige MIT-professor, die het niet de moeite
waard vond met B.F. Skinner, die bij hem om de hoek woonde, te praten.225 Heel vreemd dus.
23 februari 1979

Prinses Irene heeft tegen het Spaanse weekblad Interviu gezegd
het jammer te vinden als koninklijk kind ter wereld te zijn gekomen. „Ik zou liever helemaal geen prinses zijn. In tegenstelling tot Beatrix heeft Irene de farce dus goed door. De prinses
wil de titel niet opgeven, „het zou belachelijk zijn dit te verbergen”. Zij noemt zich Irene de Bourbon, is Carliste en daarom voelt zij zich Spaanse, al heeft zij het burgerschap van
Spanje nog niet gekregen. „Ik ben een linkse prinses. Ik ben
voor de socialisatie van de productiemiddelen.226 Irene zegt ook
diep gelovig te zijn en haar kinderen als rooms-katholieken op
te voeden. Carlos (9) is al voorbereid op zijn eerste communie.
Dus die farce is nog wel blijven hangen. Ook Irene stapte over
van Oranje-mythe op de Ayatollahs van Rome.
225 The New York Times, 14 februari 1979.
226 De Telegraaf, 23 februari 1979.
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China heeft nieuwe infanteriedivisies in de strijd tegen Vietnam geworpen en is dieper in dat land doorgedrongen. Chinese MIG-19’s hebben aanvallen op Haiphong ondernomen. Ze
zijn daar goed gek. De International Herald Tribune laat alweer
de eerste oorlogsplaatjes zien.
De Telegraaf openbaart via Henk de Mari paginagroot dat de
heren E.H. van Eeghen („deftige protestant” en Willem (Bib)
van Lanschot („deftige rooms-katholiek”) elkaar in de haren
zijn gevlogen over gelden van de Bond Nederlandse Militaire
Oorlogsslachtoffers. Van Lanschot zou via het familiebedrijf
volgens Van Eeghen „de boel voor tonnen belazerd hebben en
dan druk ik me erg netjes uit”. Er zou 35 miljoen gulden „slui225
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Ik had de ambassadeur van Pakistan een duidelijke protestbrief
geschreven over de misdadige gang van zaken rond oud-premier Bhutto. De ambassadeur, Sajjad Hyder, antwoordt verbaasd te zijn dat ik dergelijke bewoordingen heb gebruikt voor
een staatshoofd, generaal Zia-ul-Haq, dat met Nederland bevriend was. Hij probeert het voor te stellen of generaal Zia de
uiteindelijke beslissing over laat aan het Supreme Court van
Pakistan. We weten hoe dat werkt bij militaire dictaturen. De
dood van Bhutto stond vast vanaf het moment dat Zia de deal
met de CIA maakte, die wraak wenste voor Bhutto’s anti-Amerikaanse politiek. Ik heb die mijnheer naar behoren geantwoord.
Ik heb geen zin naar de sovjetreceptie te gaan en heb me afgemeld. Ik mis Romanov nog te zeer. De keuze tussen kolonel
Anatoly Rybakov en ontwerper/tekenaar Gerard Huysman
valt niet moeilijk. Ik nam een lunchhap bij Djanoko met hem.
Gerard heeft mooie ogen en is betrekkelijk onbeschadigd, lijkt
me. Hij leek happy en was meer relaxed. We beginnen vertrouwd te raken. Hij moest op negentienjarige leeftijd al in
dienst. Hij heeft nervositeit voorgewend en kreeg een S-5.
Vertrok met een collega naar Doetinchem, waar ze voor honderd piek een huisje huurden en naar hartelust schilderden.
Soms kijkt hij raadselachtig, soms geamuseerd en soms welhaast
met affectie naar me. Hij is slechts ten dele bewust van wie hij
werkelijk is en dat is altijd jammer. Zal zien of ik iets voor hem
kan doen, misschien bij Bruna.
Liep bij Nieuwe Revu op de gang tegen Anton Koolhaas aan,
die bezig is een film te maken voor de 70ste verjaardag van Juliana. Hij zei zeer van de dame te zijn geschrokken, die hij voor
lichtelijk kierewiet hield.
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merend” op een rekening staan onder verantwoordelijkheid
van Bip van Lanschot. De BNMO heeft 5.000 leden. Van Eeghen en een ander ex-lid van het hoofdbestuur hebben reeds
een klacht ingediend bij de Officier van Justitie. Volgens Van
Eeghen zou Van Lanschot hem een lintje hebben aangeboden
als hij zijn mond zou houden. Van Lanschot reageerde hierop
met: „Jammer, hij is niet goed wijs.” Frisse boel. Je komt er zo
toch niet achter wie er liegt en wie gelijk heeft.227
Ik kreeg bezoek van Casper en Carine. Ik vond haar meteen
aardig. Ik ondersteun zijn verloving maar tegelijkertijd, hem zo
goed kennende, ben ik bezorgd. Het is allemaal te vlug gegaan.
Casper vroeg haar ten huwelijk bij de tweede afspraak. Dat is
dus onzin. Hij is weer bezig een sprookje in werkelijkheid om
te zetten. Het is een vorm van waanzin. Bovendien onnatuurlijk. Ik begrijp zoiets niet. Het heeft iets van mijn Frieda Westerman-bevlieging. Ik ben uitermate onzeker over Caspers onderneming.228
25 februari 1979

Droomde van Peter en zijn moeder in Tilburg.
Gisteravond waren Toon en Marlene Quarles229 en Stephan en
Monique Schoor230 hier voor het avondeten. Ze hadden zich
allemaal opgedoft. Ik begrijp zoiets niet. Misschien heb ik voor
die onzin te lang in Amerika gewoond. Toon herinnerde zich
dat bij een gesprek tussen mijn grootmoeder Poslavsky, hem en
mij, een sollicitatiebrief ter sprake was gekomen. Mijn grootmoeder had gezegd: „Waarom geef je Sukarno niet op als referentie?”231
De vogels hebben weer praatjes. Het dooit.
Heb toch nog een nieuwe versie geschreven van mijn Open
Brief aan Beatrix op verzoek van Hans Wilbrink.
Gisteren zei Peter vanuit Keulen door de telefoon dat hij het
in Madrid gemaakte schilderij dat in zijn kamer beneden hangt,
goed vond, omdat iemand hem er agressief op vond staan. „In
wezen ben ik een rebel,” zei Peter. Ik doe wel altijd lief en
vriendelijk, maar die man heeft mijn ware aard uitgedrukt.”
„We are still in the process of teaching Vietnam a good lesson,”
aldus Wang Chen, vice-premier, belast met de Industrie.232
227
228
229
230
231
232

De Telegraaf, 24 februari 1979.
Het zou een ramphuwelijk worden: twee kinderen en een scheiding.
Zie: Memoires 1925-1953.
Stephan is de voormalige p.r.-man van het Wereld Natuur Fonds.
Mijn hele (Indische) familie was anti-Sukarno.
The New York Times, 25 februari 1979.
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Prins Claus heeft zich op televisie over de roddelpers beklaagd.
Hij repte met geen woord over roddelverhalen in bijvoorbeeld
233 Time, 26 februari 1979.
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„Our action will be limited in scope and duration.” Intussen
staat op de omslag van de International Herald Tribune een Vietnamese militair, die een gewonde kameraad op de rug wegdraagt van het slagveld nabij Lao Cai. Het is toch godgeklaagd.
GUNS, DEATH AND CHAOS,
heet het omslagverhaal van
Time deze week.233 Het gaat
natuurlijk over Iran, waar
gewapende mullah’s (zie boven) de dienst uit maken.
Een gruwelplaat van een
aantal naakte, gefusilleerde
generaals van de sjah prijkt
op de openingspagina van
deze afschuwelijke reportage. Onbegrijpelijk trouwens
hoe de Imperial Guard van
de sjah, bestaande uit elitetroepen en para’s, in de pan
werd gehakt. Ook de commandant van de para’s generaal Manucher Khosrowdad
is doodgeschoten. De antiAmerikaanse gevoelens in Iran moeten zijn overgekookt. Ze
zijn al begonnen het gezicht van de sjah op bankbiljetten onzichtbaar te maken.
Jan van Beek van de GPD vertelde een bikkelharde brief aan
prins Karel Hugo te hebben geschreven. Hij had beloofd een
introductie te zullen schrijven voor een boek van de prins over
diens leven en werk. Jan is tot de conclusie gekomen dat de beweging van de prins een historische frustratie vertegenwoordigt. Hij heeft geadviseerd het Carlisme op te doeken en zich
bij de Spaanse socialisten aan te sluiten.
Elseviers heeft mijn protest tegen het geschrijf van René de Bok
dat ik Luns zou haten, opgenomen. Daar is dus ook geen sprake van. Minachten is iets anders. Er is intussen gesjoemeld met
mijn ingezonden woorden. Dat kunnen ze niet laten. Reneetje moet overeind blijven.
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De Telegraaf of Time magazine waarover ik nu al een paar jaar in
mijn eentje procedeer.
NRC Handelsblad wijdt aan de kwestie een hoofdartikel. Hij
verdient „onze sympathie” dat hij zijn wroeging heeft geventileerd en daarmee het gebruikelijke stilzwijgen van het Koninklijk Huis doorbroken. Natuurlijk moet „onzin” weerlegd worden. Maar toch roept de hartenkreet van Claus, volgens het
blad, vragen op. Hij vroeg zich af of roddelpers wel tot journalistiek gerekend zou kunnen worden. De NRC waarschuwt
voor het gesuggereerde aanbrengen van een beperking op vrije
meningsuiting. Dat zou „een gevaarlijke en in ieder geval omstreden boodschap zijn”. Ook vraagt de NRC zich af of het aandringen op hogere bedragen van schadevergoeding voor leugens omtrent het Oranjehuis nu wel van prins Claus had
moeten komen. Ik verdenk André Spoor van het schrijven van
dit redactioneel. Het is de gebruikelijke haarkloverij. Waarom
Claus niet ronduit gelijk geven en steunen in diens oproep?
Waar schrijft Spoor die stukken voor? Voor zijn Raad van
Commissarissen? Voor wie? Met een oogje op de overheid, de
ministers, de premier, de RVD? En dan een schijnheilige oproep
doen dat de vrijheid van de pers in het geding zou zijn? Spoor
zit op die post, omdat hij bereid is dit soort hypocriete spelletjes
te spelen. We worden belazerd waar we bij zitten. Er is in het
geheel geen vrije pers in dit land. Mijn specifieke situatie is er
het beste voorbeeld van.234
Jean Thoraval van Agence France Presse is in het oorlogsgebied
tussen China en Vietnam gaan kijken. Tachtig procent van de
drie grenssteden Lao Cai, Lang Son en Cao Bang werd met de
grond gelijk gemaakt. Er woont niemand meer. Ook vele dorpen liggen in puin en as. De Veiligheidsraad komt niet bijeen
want Moskou zou een veto uitspreken. Vietnam gaat dus zijn
gang in Cambodja, China in Vietnam en Moskou en Washington zitten in een patstelling.
Ik vraag me af of prins Bernhard een bezoek aan de sjah in Marokko heeft gebracht. Dat zouden echte journalisten nu eens
aan de RVD moeten vragen.
Nam het dagboekdeel uit 1973 mee naar bed, geschreven in de
dagen dat mam is overleden. Absoluut vreselijk, vooral de
maand augustus, toen we niet wisten wat ons te wachten stond.
Stel je voor dat ik niets had opgeschreven.

234

NRC Handelsblad, 26 februari 1979, ACTIES TEGEN RODDELPERS NIET GEMAKKELIJK
door F. Fuitenbrouwer. Het artikel bevindt zich in mijn dagboek.
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Henry Kamm meldt uit Bangkok235 dat China nu 25 mijl is
doorgedrongen in Vietnam. Deng Xiaoping heeft in een Japanse krant gezegd dat hij niet dacht dat de strafexpeditie tegen
het socialistische buurland meer dan 33 dagen zou duren.
Waarom geen 32 dagen of 34? Andrei Gromyko heeft in
Minsk gezegd, dat al probeerde Washington de sovjets in de
gordijnen te jagen door de Chinese kaart uit te spelen, het
Kremlin er niet in zou trappen.
Heb mijn gesprek met Gerard Croiset vandaag voortgezet.
„Eigenlijk weten we dat we onze eigen ‘naasten’ zijn en zouden om die reden alle waardering voor elkaar moeten hebben.
Ik bedoel dat wanneer we een ander pijn doen, we eigenlijk
onszelf pijn doen. Dit noem ik dus ‘associatieve verwantschappen’. Pijn resoneert. Mensen zijn met elkaar geassocieerd. Die
associatie met elkaar kan aantrekken maar ook afstoten. Dit
moet natuurlijk plaatsvinden, dit aantrekken en afstoten, want
anders ontstaat geen evolutie. De evolutie moet onderbroken
worden om een volgende stap te kunnen zetten. Het is dus vallen en opstaan. Het gaat er om die onderbreking in harmonische banen te leiden.”
„Maar die interrupties breken altijd meer af dan dat ze opbouwend werken,” wierp ik tegen.
„Er behoeft geen vernietiging plaats te vinden. Het moet een
verheffing zijn. Tussen vernietiging en verheffing ligt een wereldwijd verschil. Dat wat achter ons ligt is tegelijkertijd de stimulans om een volgende stap te kunnen doen.”
„Waar bestaat die stimulans uit?”
„Uit tegenstellingen. Tegenstellingen geven de waarheid weer.
Tegenstellingen geven ons meer inzicht in de waarheid. Tegenstellingen geven ons duidelijker inzicht in de werkelijkheid.
En de werkelijkheid geeft op haar beurt weer meer inzicht in
de waarheid.”
Hij vervolgde: „Wanneer we zouden proberen ons in harmonische zin ten aanzien van elkaar op te stellen, zou dit allereerst
betekenen dat we elkaar zouden liefhebben als onszelf. Pas wanneer we liefhebben zouden we kunnen komen tot een benadering van wat ik noem ‘een harmonische evolutie’. Zodra we
elkaar immers niet liefhebben, begint onmiddellijk de disharmonie, de stagnatie. Wanneer deze broodnodige circulatie gestagneerd wordt, is een zuivere materiële instelling het resultaat. Dat
is wat na 1850 is gebeurd. Ziel en geest hebben geen gelijke tred
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meer gehouden. Terwijl de materiële vooruitgang verder raasde,
is de geest stil blijven staan. Het komt er op neer dat verstandelijke vermogens in wetenschap en techniek explodeerden ten koste van liefdesgevoelens van mensen jegens elkaar.”
„Hoe buig je die zaak als nog om?”
„Het antwoord op de vraag hoe de mens weer liefde in zijn
werk kan hervinden, zal pas worden gegeven wanneer we niet
meer behoeven te werken voor ons stoffelijk welzijn. Ons materiële welzijn is door die steeds verder voortschrijdende wetenschap en techniek zover gekomen dat machines op den
duur tachtig procent van de arbeid zullen kunnen overnemen,
werk dat nu nog door arbeiders wordt verricht. De ellende is
dat de arbeider bij de huidige werksituatie geen gevoel en liefde meer heeft voor wat hij doet. Hij werkt, doet wat hij moet
doen, maar wordt tot een mechanisme, een robot verlaagd.
Wanneer hij niet meer automatisch handelt, zou hij onmiddellijk fouten maken. Hij kan op zijn technische gevoel werken
maar dit geeft hem in de verste verten niet de resonantie waar
we zojuist over spraken, een weerklank in ziel en geest. Hierdoor ontstaat tussen ziel, geest en materie geen harmonisatie.”
„Wat denkt u dat er aan gedaan zou moeten worden?”
„We moeten ons allereerst bewust worden dat in de toekomst
ons stoffelijk welzijn, voor tachtig procent door middel van de
materie zal worden voldaan, dus door machines. Dit betekent
dat we als mensen in de toekomst nog maar voor twintig procent arbeid behoeven te verrichten om dit materiële welzijn op
peil te houden.”
„Is dit uw wensdroom of ‘ziet’ u zich deze ontwikkeling in de
toekomst voltrekken?”
„Ik verwacht dat waar ik nu over spreek over drie generaties,
misschien over honderd jaar, zich op deze wijze zal ontwikkelen. Ik spreek dus over de EEG in haar totaliteit en als onderdeel
van de hele schepping.”
„Dus we laten India met honderden miljoenen werkelozen
even buiten beschouwing?”
„Ja, we hebben het nu over de Europese gemeenschap. We begrenzen ons tot ons deel van de wereld. We weten tegenwoordig nauwkeurig wat het gemeenschappelijke bezit van de EEG
is. Er komt in Parijs een centrale computer waar alle gegevens
voor de gemeenschap in zijn verwerkt.”
„Waarom Parijs?”
„Niet alleen omdat Parijs een middelpunt is, maar in Frankrijk
speelt de vrijheid een veel grotere rol, ook al remde Charles de
Gaulle die vrijheid sterk af. Diens beleid corrigeert zich nu
230

08-04-2009

14:09

Pagina 231

231

Amsterdam

weer. Het vrijheidsgevoel van de Fransen is toch niet tegen te
houden. Ik denk ook dat de vrijheidsgeest van de Fransen zal
bijdragen tot die terugkeer van wat ik noem, de noodzakelijke
liefde tot het werk.”
Hij vervolgde: „Toen de Chinese communisten in Tibet de
kloosters verwoestten, heb ik meteen gezegd: ‘In Tibet ligt het
fundament van de religieuze idee van ziel en geest ten opzichte
van stof.’ Daar in Tibet worden in wezen de juiste wetmatigheden van de evolutionaire weg, die we moeten doorlopen,
gelegd en vastgesteld. China heeft dit fundament verwoest. Ze
hebben kloosters afgebroken, terwijl die plaatsen zeker en juist
een belangrijk doel hadden. Maar de Tibetanen wisten dat ze
vernietigd zouden worden. Ik heb toen direct gewaarschuwd
en de vraag gesteld: ‘Kunnen we wel verder zonder de geestelijke invloed van dat fundament, of hebben we zelf een fundament tussen ziel, geest en materie gelegd?’ De twee verwoestende oorlogen in Europa, van 1914 en 1939 hebben Europa
niet alleen stoffelijk maar ook geestelijk verwoest. Europa heeft
van de gevolgen van die oorlogen moeten bij komen. Ik denk
dat de spirituele zetel om ons te herstellen van die rampen zeker in Frankrijk ligt.”
„Maar Fransen zijn juist sterk nationalistisch georiënteerd en
niet echt Europees ingesteld.”
„Dit is mijn mening. Misschien zijn er andere meningen. Dit
vind ik.”
„U sprak van een geopsyche van de aarde, die een rol mee
speelde.”
„Ziel, geest en materie vormen samen de stof. Er zijn punten
op aarde waar deze drie factoren ten opzichte van elkaar reeds
in harmonie zijn. Bij die punten liggen de voedingskrachten
van de huidige mensheid. Van hieruit zullen verdere stappen
op een evolutionaire weg kunnen worden gestimuleerd.”
„Stimulatie punten zoals?”
„Neem Lourdes, neem Mekka, neem Nepal of de Himalaya.
Dat zijn geopsychische punten op aarde, waar die krachten
naar boven komen, krachten die maken dat het evenwicht in
de stof gehandhaafd kan blijven. Het probleem is dat wij in Europa alle kanten van de stoffelijke zaken in negatieve zin benaderen. Wij misbruiken de materie in plaats van die te gebruiken. We vernietigen de materie in plaats van die te gebruiken
als stimulans.”
Vervolgens zette Croiset nog eens uiteen hoe het onderwijssysteem zal veranderen en geld als betaalmiddel zal verdwijnen.
„Wanneer het bezit van de gemeenschap bekend is, staat ook
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het bezit van het individu vast. Bij de geboorte van een kind
staat vast wat zijn bezit zal zijn. Niet dat hij het al in de zak
heeft, maar er wordt bepaald welk zijn deel zal zijn. Kinderen,
die niet geschikt zijn om hoger onderwijs te volgen zullen niet
verstoten worden. Dat kind zal sowieso voldoende bezit hebben om van te leven. Ouderen zullen niet meer decreteren wat
kinderen wel of niet moeten doen en laten. Ze zullen veel
meer dan nu leiden en begeleiden. Ze zullen kinderen door eigen voorbeeld te geven, stimuleren. Wanneer een kind voor
bepaalde dingen niet geschikt blijkt, wordt er niet meer geredeneerd: ‘dat kind is niet intelligent.’ Nee, er zullen honderden
verschillende scholen en soorten van onderwijs zijn. Zij die
niet mee kunnen, zullen niet worden uitgestoten, maar zodanig worden ingezet dat zij de gemeenschap op hun manier
toch zullen kunnen dienen. Het zal niet meer zo zijn dat zij die
niet in alles mee kunnen komen op straat komen te staan. Ook
omdat de gemeenschap in haar geheel steeds minder waarde zal
gaan hechten aan persoonlijk bezit verandert het begrip ‘te
moeten werken’ fundamenteel.”
„Ook omdat iedereen bij de geboorte een vorm van bezit mee
krijgt?”
„De enorme waarde van het systeem, wat zal komen, is dat de
angst voor het verliezen van bezit verdwijnt. De huidige samenleving is voor tachtig procent gebaseerd op angst. Het grote verschil met nu, is dat men in de toekomst graag zal werken.
Nu zien we dat Jantje een autoped heeft, dan wil ik een driewieler, een bromfiets, een auto, een caravan, een boot, ga maar
door. Op dit moment vormen de drang naar bezit en de afgunst de voornaamste stimulans om meer te doen dan we in
wezen kunnen. Deze zaken spelen nu nog een hele grote rol in
het maatschappelijk bestel. Zij, die willen werken, en dit kunnen, zullen vier uur per dag bezig zijn.”
„En de rest van de dag?”
„Die zullen mensen gaan besteden aan het geestelijk welzijn.”
„Hoe?”
„Hier moet een kader voor beschikbaar zijn. Waar vinden we
dit kader? In de klasse die boven ons staat. Eigenlijk zeg ik dit
fout, het is niet boven, maar naast ons. Iedereen heeft in de
toekomst evenveel waarde. Hij die niet voldoende heeft geleerd, zal evenveel waarde hebben als hij die wel verder heeft
geleerd.”
„Het lijkt verdacht veel op marxisme.”
„Nee, want communisme is fundamenteel onjuist. Ik ben het
eens met de commune-eenheidsgedachte voor samenleven.
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Maar het hedendaagse communisme wil alleen maar zeggen dat
je bij de arbeider begint en naar boven op klimt. Het hedendaagse kapitalisme is dat je van boven bij de kapitaalkrachtige
begint en naar de arbeider naar beneden toe werkt. Het is een
kwestie van hiërarchie in omgekeerde vorm. Communisme is
gewoon staatskapitalisme. Die vorm van samenleving valt in de
toekomst ook weg, want als ieder mens zijn bezit heeft, en je
weet dat je per jaar twee kostuums krijgt toegewezen, dan ga je
er niet vier kopen. Nu doe je dat wel, uit angst dat je ze later
niet zal kunnen krijgen of bekostigen. In de toekomst tellen
normen. Hier ligt ook de quintessens van de toekomstige begeleiding door ouders. Het gaat erom niet de normaliteit te
overschrijden. Dat kan alleen wanneer de ouders ook blij zijn
met hun werkbijdrage.”
„Het heeft iets van Frederik van Eedens Walden, waar je ouders bij betrokken waren.”
„Toen was de tijd nog niet rijp voor een dergelijk communeexperiment. Nu biedt de techniek voldoende mogelijkheden
dat we er dichterbij komen. Nu kan de werkelijkheid en het
verloop ervan à priori worden vastgesteld.”
„Toch zie ik niet hoe je in de toekomst je werk, wat dan helemaal aan de lopende band zal geschieden, met plezier zal kunnen verrichten.”
„Plezier in het werk zal in het product worden gevonden. Het
zal afhangen van wat het eindproduct zal zijn. Dan zien ze dat
ze er aan mee hebben gewerkt. Er zijn honderden mensen die
blij zijn wanneer ze het eindproduct nu van een lopende band
zien komen. Denk er maar aan als je hebt meegeholpen een
auto in elkaar te zetten. Op het ogenblik barsten we van de sociale voorzieningen. Die veroorzaken dat degenen die een bedrijf hebben, onmogelijk meer personeel kunnen aantrekken,
want dat zou ten koste van het bedrijf gaan. In de toekomst zitten die sociale voorzieningen vanzelf in het systeem meegebakken. Naast het tegoed dat we met de geboorte meekrijgen ontvangen we een vergoeding voor het werk dat we verrichten,
opdat we ons meer luxe kunnen permitteren. Zij die werken
hebben dus meer. Ze moeten bovendien op die extra luxe verdraaid zuinig zijn, want iedere eerste januari vervalt alles weer
en zullen ze weer extra prestaties moeten leveren om die extra
dingen te consolideren. Op die manier wordt echte drang naar
bezit, zoals dit nu bestaat, voorkomen.”
„En erfrecht?”
„Dat is er dus helemaal niet meer bij. Kinderen erven niets
meer. De vrouw zal voldoende erven om op hetzelfde niveau
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door te kunnen leven als haar man sterft. Maar overlijdt zij, dan
houdt het bezit op. Ieder kind zal tot een bepaald niveau begeleid worden. Daarna zal het zich zelf waar moeten maken.
Omdat alles in volledige vrijheid is samengesteld, zal er liefde
voor arbeid komen. Een liefde voor arbeid, die mede een verantwoordelijkheid weergeeft voor zijn naaste, die wil maar niet
kan.”
Ik zei me deze utopische wereld uiterst moeilijk te kunnen
voorstellen. Maar Gerard vervolgde zonder blikken of blozen:
„Er zal in die toekomstige wereld niet meer over de olieprijs
vergaderd behoeven te worden. Die concurrentiestrijd over
een paar centen meer of minder, waarbij ze elkaar blijven vermoorden als het moet, dat kan dus niet meer. Multinationale
bedrijven zijn eigenlijk een voorloper van wat er gaat komen.
Eigenlijk werkt iedereen er nu al aan mee om uiteindelijk dat
te bereiken wat ik je nu vertel. Alleen nu hebben multinationals nog heel andere doelstellingen.”
„Maar moet er nog winst worden gemaakt?”
„Alles zal zodanig veranderen dat de waarde van het geld niet
meer mee telt. Ook waardebezit telt niet meer mee. Eigenlijk
zijn we al begonnen met bezit te nationaliseren. Alleen dit gebeurt nu nog op kapitalistische basis.”
„In de Sovjet Unie is alle bezit al van de staat.”
„In de USSR wordt de hiërarchie van het bezit alleen maar omgedraaid. Om die manier ben je even ver als in kapitalistische
landen en maakt het zogenaamde sociale systeem van het arbeidersparadijs geen enkel verschil met de rijke landen. Zo ‘zie’ ik
en zo weet ik dat wanneer ze alle uitvindingen die tot heden
toe zijn gedaan maar werden aangewend (…).”
„Maar er wordt nog steeds naar nieuwe energiebronnen gezocht.”
„Ja, ze zoeken naar krachtbronnen, maar als vandaag de olie als
energiebron zou ophouden, hoeveel werkelozen zou dit niet
scheppen? Denk eens aan de olievelden, raffinaderijen, tankers,
havens, kantoren. Andere oplossingen zijn er al. Er zijn misschien al machines die het allemaal gaan doen, die bijvoorbeeld
energie uit de lucht halen. Daar kan ik niet over oordelen. Maar
gesteld dat dit zou worden uitgevonden, dan beschikt iedereen
over zulke energie. In de toekomst zullen dergelijke machines
bezit zijn van de gemeenschap. Nu zien we dus alleen maar
oorlogen en gedonder over olievelden en energiebronnen.
Maar we moeten niet naar de barensweeën kijken maar naar het
kind dat uit de EEG zal worden geboren. De Europese Gemeenschap bestaat uit duizenden en miljoenen fragmenten van de to234
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taliteit. De oplossingen moeten eerst door de mens worden ‘gezien’, dan worden uitgedragen en dan begrepen worden. Begrip
is zien, dan denken, dan begrijpen. Dan volgt elkaar vergeven
voor alle stommiteiten die zijn uitgehaald om tot dat punt te
komen waar ze nu zijn, wat dus helemaal niet nodig was geweest wanneer het anders was geleid. We hadden met heel wat
minder ellende hetzelfde resultaat kunnen bereiken.”
„Wie heeft de controle over de centrale computer in Parijs?”
Croiset ontweek het antwoord. „We werken voor verkeerde
begrippen. Er wordt niet gewerkt uit liefde, maar uit bezitsdrang. Men meent abusievelijk dat bezit blijheid zou vertegenwoordigen, terwijl in werkelijkheid de liefde blijheid veroorzaakt.”
„Het klinkt als Christus tweeduizend jaar geleden.”
„We zijn er ook pas sinds kort aan toe om dit punt te bereiken,
het punt dat Christus tweeduizend jaar geleden gewenst heeft.
Iedere geboorte neemt tijd. Tweeduizend jaar lijkt lang, maar
op de eeuwigheid is het feitelijk niets. Hoe oud is de cultuur in
China? De afgelopen duizend jaar zijn ze van die lijn afgeweken, waardoor die eerste duizend jaar niet meer meetellen. Michiel de Ruyter is nu een zeeheld. Hij zal ook wel een tijdje
geen zeeheld zijn geweest. Dat telt nu niet meer mee. Je krijgt
een stempel naar aanleiding van je hoogste prestaties en daarna
word je beoordeeld. Het beoordelen in de toekomst zal niet
meer gaan om hoogste prestaties, maar om het gemiddelde van
het geheel, want daar zal de gemeenschap op komen te rusten.
Geen mens zal meer persoonlijke macht uitoefenen ten opzichte van de centrale computer. De dragers van de maatschappij zullen evenveel waarde hebben als de toplieden van de
maatschappij.”
„Zullen politieke partijen verdwijnen?”
„Politiek is niets anders dan verdediging van bezit. De verdediging van bezit is gebaseerd op geweld. In de toekomst zal er
ook bezit zijn, maar ieder mens heeft een aandeel in het geheel.
Hij kan er over beschikken zolang hij leeft.”
„Gerard, is dit je wensdroom of zal het zo inderdaad worden
in de wereld?”
„Het zal zo gaan! Ook al willen we het misschien anders. Het
zal maar aan enkele mensen gegeven zijn de geboorte van deze
nieuwe wereldsamenleving te wensen. Het is als bij de geboorte van een kind. De meesten zien alleen de dracht en de ellende
die de moeder doormaakt, met de dammen die opgeworpen
worden. De moeder zelf zucht, zij is blij dat het kind er is. Zo is
het ook met het gebed. Het proza of gedichtje dat je opzegt is
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de voorbereiding om je zelf rijp te maken voor dat ene moment dat je ‘amen’ zegt. Of misschien ook geen ‘amen’ zegt,
maar in ieder geval stopt met bidden. Dat ene moment, die flits
dat je terugkeert tot het gewone denken, dat ene moment van
niets zijn, dat is het moment van de verzuchting, de blijheid,
van de eenheid met het algemeen. Zo is het exact, wanneer ik
een patiënt behandel. Wanneer ik mijn handen beweeg en
strijkages bega dan zijn die slechts bedoeld om me een te maken met de patiënt. De werkelijke genezing gebeurt in een onderdeel van een seconde.”
Croiset vervolgde: „Als je me nu vraagt: ‘Wat is de betekenis
van dit leven?’, met dit leven is het precies hetzelfde. Ons leven
op aarde is slechts een voorbereiding tot het moment dat we
onze laatste adem uitblazen. Het ogenblik tussen die laatste
adem uitblazen en ons voortgaan op de evolutionaire weg, dat
is het moment van het één-zijn. Het niets-zijn dat het grootste
welzijn is. Wanneer we dat ene moment nu kunnen voelen,
kunnen beleven in zijn volheid en in toepassing zouden kunnen brengen in het nu, dan beleven we die liefde, dan beleven
we die vrijheid, dan beleven we de werkelijkheid. Het andere
is slechts een geromantiseerde en geïndoctrineerde illusie gebaseerd op waandenkbeelden. Dat komt slechts tot ons van bovenaf via de indoctrinatie ven het bezit.”
„Moeilijk om een wereld zonder bezit voor te stellen.”
„Helemaal niet. Er zal bezit zijn. Ieder mens beschikt over bezit, maar het zal niet meer primair zijn maar secundair. Bezit is
een noodzaak. Ik heb toch dit huis om mijn patiënten te ontvangen? Anders zouden we buiten in de regen moeten zitten.
Ik bezit echter ook een tweede huis, waar ik mezelf kan zijn.
Wanneer ik hier altijd zou moeten verblijven, zou ik gek worden. Dat zijn onmisbare noodzakelijkheden. Als ik straks wegval, is dit huis niet meer nodig, maar mijn vrouw kan in het andere blijven. Het is heel eenvoudig ook al lijkt het misschien
ingewikkeld.”
„Gerard, deze visie zie je dus eens realiteit worden?”
„Je weet, paragnosten zijn niet aan tijd en ruimte gebonden.236
Wat ik waarneem is buiten tijd en ruimte. Wat ik doe, is dat ik
door middel van de vorm soms het ongevormde kan herkennen. Het ongevormde ligt volgens mij met drie generaties in
het juiste vlak, dat wil zeggen dat men over drie generaties na
ons ‘dat kind’ geboren zal zien worden.”
236 Verving hier zelf het woordje „wij” door „paragnosten”.
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Peter is terug uit Tilburg. Hij voelde zich heerlijk na die dagen
bij zijn moeder. Zij had tranen in de ogen gehad toen hij vetrok. Wat een kostbaar, kostbaar moment. Hij heeft veel met
237 Daarin had hij gelijk en zou hij gelijk krijgen.
238 Ik ben ambassadeur Alamsjah indertijd in zijn gezicht gaan zeggen wat een verraderstreek ik dat vond.
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Na afloop van dit gesprek – soms had ik weer moeite niet in
slaap te vallen – vroeg hij me hem naar zijn auto in Maarssen te
brengen. We spraken nog wat na. Ik vertelde dat ik op een aantal finders fees rekende. Hij lachte luid. „Jij bent toch geen zakenman. Je mag blij zijn als je er 10.000 gulden uitsleept.”237 Ik
liet hem een foto zien van het huis in Californië. „Dat moet je
doen,” adviseerde hij. Hij begreep kennelijk niet dat ik dat huis
niet met 10.000 gulden zou kunnen kopen. Misschien maakte
hij maar een grapje. Ik hoop het maar.
Hij toonde een foto van een leuke jongen van 25 jaar, die vorige week in Houston, Texas aan leukemie was overleden. Croiset had hem op afstand behandeld. Ook liet hij een foto zien
van een dertigjarige man met een zwarte snor, die botkanker
had. Hij zei er helemaal naar van te worden, maar vertelde er
bot bovenop een mop overheen van Moos en Abdullah, die elkaar neerschieten. Van Moos werkt het schiettoestel. Dat van
Abdullah weigert. Moos ziet hem naar beneden komen vallen
en grijpt Abdullah die zegt: „Eerst schiet je me neer en dan
vang je me op. Waarom doe je dat?” „Weet ik ook niet,” antwoordt Moos.
De gevangenisautoriteiten hebben nu de elektriciteit en de
laatste gemakken, tot en met het bed en de scheerartikelen, uit
de piepkleine gevangeniscel waarin oud-premier Zulfikar Ali
Bhutto op zijn doodvonnis wacht, weggehaald. Dezelfde
mensonterende methodes werden door het Suharto-regime
toegepast gedurende de laatste dagen van Sukarno. Generaal
Alamsjah – later ambassadeur in Den Haag238 – haalde bijvoorbeeld Sukarno’s televisietoestel weg, opdat hij nog meer geïsoleerd zou worden van de buitenwereld. En de Pakistaanse ambassadeur doet of hij van de prins geen kwaad weet en schrijft
me een verontwaardigde brief, omdat ik hem in zijn gezicht
hebt gezegd waar het op stond.
Intussen belde Bill Bast uit Hollywood dat het huis waar ik op
aas nu weer op de vrije markt is gekomen, want ik heb nog
niets getekend. Mattheus die Amerbos zou kopen, wil het nu
huren. Hoe krijg ik het allemaal rond?
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haar gesproken. „We hebben een hele hechte familie,” zei hij.
Zes zussen gaan samen op vakantie in Oostenrijk. Vijf hebben
toestemming van hun mannen plus Trees, de non. Peter heeft
Edwin nu acht maanden niet gezien en vreest om terug te gaan
naar Londen, ook omdat het misschien seksueel nu niet meer
goed zal zitten. Hij droomde dat Edwin invalide was geworden en op zijn knieën naar hem toe kwam kruipen. Hij luisterde naar gedeelten van Croisets tape. „Die man zegt toch wel
zinnige dingen.” Stelde hem later aan de heer Coté van de
AMRO Herengracht voor, want tenslotte neemt Peter alles over
als ik naar Oud Eik en Duinen vertrek.
Max van der Stoel blijft een griezel. De PSP en de CPN hebben
hem gevraagd in de VN-Commissie voor de rechten van de
mens voor een scherpe veroordeling van de Chileense fascistische junta te stemmen. Volgens de minister dient dit geen enkel doel want de regering heeft voor een effectievere methode
gekozen: de aanstelling van een commissie die ter plekke een
onderzoek gaat instellen. Ook mevrouw Allende zou hierom
hebben gevraagd. Allemaal onnodig uitstel. De Chili-beweging is razend. Alsof het niet allebei zou kunnen: èn in de VN
tegen Chili een motie indienen èn een commissie van de grond
brengen. Minister Pronk overweegt om een conferentie van
landen, waarbij Chili in het krijt staat, helemaal niet bij te wonen. Wat is er precies aan de hand? Je kunt er zeker van zijn dat
er richtlijnen uit Washington komen.
1 maart 1979

De vogels zitten in het eerste zonnetje.
Joop van Tijn belt. Luns staat in het Algemeen Dagblad als behoord hebbende tot de NSB. Aardig van hem. Is het waar? Belde Wim Klinkenberg, die laconiek zei: „Oh, hebben ze het
eindelijk door? Dat lek is van professor de Jong afkomstig.”
Joop den Uyl heeft prompt vragen gesteld. Nu durft deze held
weer. Luns moet als student tussen 1933 en 1936 lid van de NSB
zijn geweest. Lou de Jong wist dit allemaal al heel lang. Hem
werd per 1 mei ontslag verleend als directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
Het AD heeft het nieuws inderdaad groot opgemaakt met:
VRIENDEN LUNS VERRAST. Niemand zou er iets van hebben geweten. „Als iemand dat had geweten,” zei Mr. P.A. Blaisse,
voormalig kamerlid van de KVP, „dan was hij er direct uitgekegeld.” Ja, ja, eerst Aantjes, nu Luns. Er is een ledenformulier
gevonden van de NSB op naam van Luns. Alle persoonsgegevens kloppen, zoals initialen, geboortejaar, geboorteplaats, stu238
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De Telegraaf refereert, zonder voor een keer nare opmerkingen,
aan mijn activiteiten Luns te ontmaskeren. Streep aan de balk.
De regering heeft volgens premier Dries van Agt contact opgenomen met de heer De Jong via de minister van Onderwijs,
mevrouw Gardeniers. Men wil het naadje van de kous weten.
Het kamerlid Maarten Schakel (CDA) meent volgens NRC Handelsblad te weten dat een ander lid van de Luns-familie „nogal
239
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dierichting en diensttijd bij de marine. Frisse morgen. In een
hoofdartikel zegt het AD: „Wij hopen dat Mr. Luns brandschoon uit de confrontatie met dr. Lou de Jong en zijn gegevens over Luns’ NSB-lidmaatschap van voor de oorlog komt.”
Peter is met de nachttrein, wagon 177, roomette 62 naar Salzburg vertrokken. We waren in de stad voor zijn vliegticket terug naar Londen en een krentenbrood in de healthfood store. I
wish you godspeed Peet. Overal in huis liggen spullen van
hem. Het geeft me een speciaal gevoel. Toch blijft het me ergeren wanneer hij een fles Victoriawater niet afsluit.
Eigenlijk is Gerard Croiset een draak. Hij is helemaal tegen
Stephan Schoor, omdat deze me heeft verteld dat Carel Enkelaar exact wist waar hij de zogenaamd vermiste foto van George de Mohrenschildt had verborgen. Het is natuurlijk ook een
schandaal dat ik die foto, die van mij is en aan mij is opgedragen, nog altijd niet terug heb. „Als vriend van Carel had
Schoor je dit nooit mogen vertellen,” aldus Gerard. Het dringt
blijkbaar niet tot Croiset door dat Enkelaar – zijn oudste vriend
– de eigenlijke culprit in de affaire is. Ik vertrouw ze eigenlijk
geen van beiden. Marlène Quarles schreef om te bedanken
voor het etentje hier en vertelde hoe Toon had genoten van
Schoor en diens verhalen. Houdt Toon zijn vrouw alleen maar
voor de gek of is hij een slechte beoordelaar van mensen?
Luns zit in AVRO’s Televizier. Ik heb hem nooit eerder zo subdued gezien. Plotseling lijkt zijn grote bek gone with the wind te
zijn! „Ja, ik trek me de beschuldiging wel aan,” zei hij. In het
AD verklaarde hij nota bene: „Het is een kwaadaardig verhaal
dat hardnekkig blijft opduiken.” Hij veronderstelde zelfs dat er
misschien met „een andere Luns” iets aan de hand was geweest.
De Shell en het consortium van veertien buitenlandse oliemaatschappijen moeten Iran verlaten. In 1957 was ik nog de
gast van mijn vriend dr. Koos Scholten, toen namens Shell manager van de Iraanse olie, in Abadan. Zouden ze het op eigen
kracht redden?
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wervend was” en Joseph voor het Zwarte Front had opgegeven. Hoe zullen ze zich hier uit gaan wurmen? De NRC zegt in
een commentaar: „De reputaties van oudere politici van christendemocratische huize zijn niet veel meer waard.” „Minstens
zo interessant is het na te gaan wat ons op dit gebied nog te
wachten staat. De Jong gaat weliswaar binnenkort met pensioen maar zijn documentatie hoeft daarmee nog niet monddood te worden gemaakt. Alles lijkt mogelijk omdat nog nooit
een begin is gemaakt met uitvoering van het snuggere idee (dit
heeft Spoor geschreven) bewust, ingrijpend en volhardend met
het Nederlandse oorlogsverleden in zijn algemeenheid af te rekenen.” Er zijn nog wel meer zaken uit te zoeken dan de Tweede Wereldoorlog: Indonesië, waar Schoor niets over zegt.
Ben mevrouw Martorell, echtgenote van de Cubaanse ambassadeur, excuses gaan maken gisteren op de receptie te zijn weggebleven, of liever op een foto-expositie. Peter ging natuurlijk
voor.
Time schrijft dat Amerika „has grown obsessively kiddified”.
Een essay WONDERING IF CHILDREN ARE NECESSARY van Lance Morrow239, behandelt kinderen krijgen als mythologie.
Nogal à propos in een jaar dat door de VN tot International
Year of the Child is uitgeroepen. Zeventig procent van 50.000
ouders, die werden ondervraagd, antwoordde dat wanneer ze
het over konden doen, ze geen kinderen zouden willen hebben. „Are children an ego-trip, begotten for the pleasure of
watching one’s own little clone toddle around?” De cijfers liegen er weer niet om. Twee miljoen kinderen lijden onder mishandeling door ouders. Tien miljoen kinderen in de VS hebben
geen regelmatige medische begeleiding. Zeshonderdduizend
teenagers krijgen kinderen zonder nog getrouwd te zijn. Het is
een bende, het komt altijd op hetzelfde neer, men heeft zijn pik
niet onder controle.
Lunchte met Yuri Timofiev, Romanovs tweede man, nu onder bevel van Tolstikov, in het Promenade Hotel. Ik betaalde.
Hij bedankte er niet voor, zei zelfs niet dat het prima had gesmaakt. Wat me zeer onaangenaam trof was dat hij dédain
toonde voor oud-ambassadeur Romanov. „He will get a third
rate post in the Ministry and then go with pension.” Een interview met Tolstikov voor NRC Handelsblad was mogelijk, „but
this ambassador thinks very carefully and is not emotional”.
Het schijnt een self made politicus te zijn, soldaat in de oorlog,
werd leider van de CPSU in Leningrad en was acht jaar ambassa239 Time, 5 maart 1979.
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Dit is de geboortedag van de moeder van Henk Hofland. Ik zal
me haar altijd herinneren.
Jan Blokker is weer eens „leuk” in de Volkskrant vanmorgen:

240 The New York Times,1 maart 1979, door Boyce Rensberger.

241

Amsterdam

deur in Peking. Hij spreekt geen talen, niets. Ik zei de indruk te
hebben dat Tolstikov in China had gefaald. Zou er een conflict
inzitten? „We zijn ernstige mensen,” aldus Timofiev, „als we
iets tegen China ondernemen zal het ernstig zijn.” Timofiev
zei eveneens dat Dirk Keijer geen vergunning meer zou krijgen om in Moskou zaken te doen. „Hoe kan dat?” vroeg ik.
„Hij organiseerde twintig bedrijven op jullie landbouwtentoonstelling? Was dat geen succes? Dit is niet aardig van Moskou.” Timofiev wist ook niet waar de schoen wrong, maar hij
opperde: „Misschien gaat het niet meer zo goed met Keijers
bedrijf Investronic.”
Gratie voor oud-premier Bhutto is afgewezen.
Luns heeft twee uur met Lou de Jong gesproken en geeft nu
toe dat hij drie jaar lang ingeschreven heeft gestaan als lid van
de NSB. Het is voor mij altijd duidelijk geweest wat Luns voor
een sujet was.
Op de grens van Egypte en Soedan zijn kunstvoorwerpen gevonden die wijzen op het bestaan van de oudste monarchie in
de menselijke geschiedenis. Het koninkrijk Nubia in Afrika
moet 3.300 jaar vóór Christus hebben bestaan en is dus de
Egyptische rijken voor geweest.240
Joop van Tijn heeft op televisie premier Dries van Agt duidelijk in een hoek gedreven, ook al probeerde hij er zich met ongelooflijk slim gedraai uit te wurmen. CDA’ers gaan nu eenmaal
echt voor elkaar door het vuur, al weten ze van elkaar dat ze
schurken zijn. De biechtstoel brengt wel weer redding. Boontje komt goed om zijn loontje. Dan te bedenken dat Luns eerst
zei dat het bericht „volstrekt irrelevant” was. Men doelde
waarschijnlijk op zijn NSB-broer. Hij liever dan ik. Joop van
Tijn ging nu ook over „het liegen van Luns” praten, waar Van
Agt behendig omheen draaide.
Ronald Gase belde: „Nu kan iedereen zien dat je gelijk hebt
gehad in de zaak Luns.” Ik maak me er geen illusie over. We
hebben met haatdragende Hollanders te maken.
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Toen ik Timofiev gisteren vroeg waarom Juliana niet naar
Moskou werd uitgenodigd, zei hij: „Hoe lang zal zij nog koningin zijn?”
„Nog een hele tijd, al is ze tegenwoordig een beetje vreemd.”
„Ja dat is me bij het overhandigen van de geloofsbrieven ook
opgevallen. Haar ogen zijn vreemd.”
Het geld van Privé is gekomen. Er is duizend gulden van voor
Peter, omdat hij me aanmoedigde überhaupt Willem Smitt te
spreken. De twee pagina’s over de zogenaamde geheime moordenaar van JFK, Ervil Lebaron, zijn verschenen.241 Voor dat verhaal, zogenaamd uit geheime FBI-dossiers, is Smitt bij me geweest. Ik heb Croiset overgehaald met hem een experiment te
doen. De wereldvermaarde Utrechtse paragnost kreeg een
beklemmend visioen en riep uit bij het zien van de foto van
Lebaron: „Dit is de dader!” Geloof er niets van. Jammer eigenlijk, want over Croisets eerder „visie” van George de Mohrenschildt wordt natuurlijk met geen woord gerept.
Voerde telefoontjes. Bibeb: „Willem, dat gelieg van Luns is nu
zo duidelijk.”
Dr. A.L. Constandse: „Het betekent dat hij lid was van de NSB
in de hoogtijdagen.”
Gerard Croiset: „Het is zo dom dat gelieg eerst over deze
zaak.”
Tage Domela Nieuwenhuis schrijft dat ik geen moeite hoef te
doen hem een job te bezorgen bij Sea Conference van de VN,
want hij wil lange tijd naar Ghana gaan, waar Theresa werkt.
241 Time, 3 maart 1979.
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Prettig open gesprek met Dirk Keijer. „Wat zei Timofiev,”
vroeg hij. „Romanov heeft een geweldige promotie gemaakt.242 Natuurlijk had hij vijanden. Zijn dictatoriale regime
op de ambassade zorgde daar voor. Maar hij werkt op het bureau van premier Aleksei Kosygin en is lid van het Centrale
Comité. Ik heb hem in Moskou gesproken. Hij zendt je hartelijke groeten.”
Dirk laat de ambassade nu als een baksteen vallen, maar het
schijnt eerder andersom te zijn. Hij werkt in Moskou rechtstreeks met behulp van Rom en concentreert zich op oliezaken in Nigeria, waar hij zijn topcontacten aan Romanov heeft
te danken, die er eens ambassadeur was. In het noorden van
Nigeria bouwt hij kippenfarms.
Ik vroeg hem om een garantie van een commissie voor alle
contacten, die ik hem langzamerhand had bezorgd, maar hij
veranderde snel van onderwerp. Hij had wel eens wat geholpen met reiskosten, wat hij ook aan Romanov had gezegd (alsof die daar iets mee te maken had) maar daar hield het voorlopig mee op. Hij zou de heer Dirkx van Transol zeggen met
mij, en op zijn kosten, naar Moskou te reizen en olietransacties
te bewerkstelligen. De schoonzoon van Romanov zat op het
ministerie van de Olie-industrie. Ook Los Angeles Times243
sprak van „Fat Days” voor de Rotterdamse oliemarkt. Zou
daar dan een commissie uit komen?
Ik zie dat Lou de Jong in De Telegraaf zijn verhaal nu afzwakt:
„Luns was niet actief in de NSB.”244 Dat hebben de juristen bedacht. De Jong is nu overtuigd dat Luns tussen 1933 en 1936
geen NSB-activiteiten heeft ontplooid. Het reisje van de secretaris-generaal van de NAVO naar Amsterdam heeft dus behoorlijk vruchten afgeworpen. Het Parool onderstreept dat wanneer
Luns nu zegt: „Ik moet me hebben vergist: in ieder geval dient
dit niet meer tegen mij te worden gebruikt” dat wel even iets
anders is dan zijn eerdere: „Ik weet van niets, een ander moet
mij op de (NSB)-lijst hebben gezet.” Onzin natuurlijk.
Nederland koopt 445 Leopard-tanks voor 2.440.000.000 gulden. Wat moeten we er mee? Er is zelfs geen plaats om ze te laten rijden.
Dineerde met Jan Cremer en Babette in een Italiaans restaurant. Jan zei dat ook ex-CDA’er Wim Aantjes een uitstekende
job had gekregen. Wat? „Tuinman bij Pieter Menten.” Ik vertelde dat Keijer niets wilde doen om me te helpen met het huis
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in Californië, terwijl hij al zoveel contacten via mij had gekregen. „En dat is een vriend van je? Ik zou hem goed teruggrijpen.” Keijer zei trouwens dat zijn villa in Hilversum op naam
van een Zwitsers bedrijf staat. In Nederland staat hij twintig
miljoen gulden rood en moet tien miljoen achterstallige belasting betalen. „Ik bezit niets meer in dit land,” was het commentaar.
Jan Cremer had het televisiegesprek Van Agt - Joop van Tijn
gezien. „Toch zal het grote publiek met Van Agt sympathiseren
en niet met Van Tijn,” meende hij, wat waar is. Dat bewijst
wat een klootzakken Nederlanders zijn. „Wat Van Agt had
moeten doen,” zei Jan, „is zeggen, o, ja, je wilt sensatie? Zo laat
ik me niet interviewen, en dan die Van Tijn, een joodse gluiperd, een opzaniker verkopen.” Dan te bedenken dat Cremer
Joop een vriend noemt en omgekeerd. „Luns is zelf een gluiperd,” meende hij, „maar als je hem laat ophoepelen krijg je er
een andere misdadiger voor terug.”
Jan praatte honderd uit. Hij ging een boerderij kopen bij het
graafschap Bentheim in Duitsland ter hoogte van Twente. Hoe
verzin je het? Hij vond het een belediging dat Joop Zwart van
Zero had beloofd mij te bellen en dit niet had gedaan. Hij zou
reageren. Hij is ook heilig overtuigd dat de sjah van Iran in het
stadion in Teheran zal worden berecht. „Ze moeten de hele familie van die sjah afmaken, de kinderen, alles.” Over zo’n uitspraak, die hij nog eens herhaalde, verbaas ik me grenzeloos.
Terwijl we tafelden, verscheen Luns in Aktua bij Robert Kroon,
vanuit Brussel ditmaal. Wat niemand zich ooit afvraagt: waarom
juist Kroon? Dezelfde reporter, die in De Telegraaf Beatrix en
Claus voor links van een Pink House of Orange uitmaakte, of die
het al jarenlang categorisch opneemt voor een smeerlap als Suharto. Hoe dat werkt lijkt niemand te merken. Maar goed: Luns
weet wel wat hij doet en aan wie hij zijn verhaal kwijt kan. Joop
van Tijn belde me dat het op televisie was geweest. Hij had het
niet zelf gezien maar men had enkele zaken aan hem doorgebeld. Luns beklaagde zich over het feit dat Van Tijn in gesprek
met Dries van Agt had gesproken over „gelieg” van Luns. Wat
had hij dan moeten zeggen? Ik waarschuwde hiervoor al in
Propria Cures in 1972. Bob Kroon is dus niet het soort verslaggever die dan vraagt: „Maar heeft u dan niet gelogen, mijnheer
Luns?” Van Tijn was verontwaardigd dat Luns bij Kroon had
kwijt gekund dat er „een linkse McCarthy-achtige hetze tegen
hem werd gevoerd”. Ik denk niet dat prins Bernhard, de voormalige groep industriëlen rond Paul Rijkens, of ikzelf, als links
of als McCarthy-achtig kunnen worden omschreven.
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De vogels zijn nog hongerig na de winter. Ik denk aan die jongen, die verdronk toen hij een meerkoetje wilde redden. Verlang zeer naar Peter.
Leonid Brezhnev heeft een verzoenende rede gehouden en
vermeden concrete hulp aan Vietnam toe te zeggen in de strijd
met China. Wel noemde hij Peking „verradelijk en agressief en
de belangrijkste bedreiging voor de wereldvrede”. De rede
schijnt in Peking „goed” te zijn gevallen.246
Rob Soetenhorst is het niet met mijn Open Brief aan Beatrix
eens. Ik verdenk hem ook onder druk van zijn vrouw, de orangiste De Savornin Lohman, te staan. „Ik ben te veel historicus,
om Oranje niet met Nederland verbonden te zien. Maar jij
mag dat best vinden. Verder een goed verhaal.” Ook hij vond
het gelieg van Luns ergerlijk.
Mam zei altijd: „Truth is stranger than fiction.” Om 13.30 uur
ging de bel op Amerbos. Ik aarzelde nog of ik open zou doen.
Toen zag ik een taxi voor de deur staan: Oliver Stone, de man,
die voor een Oscar is genoemd. Ik kon het nauwelijks geloven,
want Jan Cremer had het gisteravond nog over hem. Overrompelend dus. Hij schrijft een film in Londen, waar hij voor
vier weken een flat huurt. Hij logeert in het American Hotel.
Hopte over „for distraction”, wat bij hem naar de hoeren gaan
en drugs betekent. Ik vertelde hem het hele George de Mohrenschildt-verhaal gevolgd door de generaal Dimitri Dimitrov
en Donald Donaldson-affaire. Hij bladerde door mijn knipselboeken. Ik liet hem alles zien en vertelde over het gevecht met
Time. Oliver is onderzoekend. Hij wil alles zo exact mogelijk
weten. Hij stelt steeds meer vragen om te begrijpen waar we
het over hebben. Hij scheen geïnteresseerd in mijn JFK-verhaal.
245 Vrij Nederland, 3 maart 1979.
246 NRC Handelsblad, 3 maart 1979.
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Bibeb interviewde J.M.A. Biesheuvel.245 Ik heb geen enkel
contact met die man, ook nooit iets van hem gelezen. Hij
walgt van zijn werkkamer. Hoe kan dat? Ik geniet totaal van
Amerbos. Dit ligt dus aan jezelf. „Als wekenlang verhalen mislukken, vind ik het walgelijk om hier binnen te gaan en het
weer opnieuw te proberen.” Tijdens het gesprek gaat hij naar
het toilet, komt terug en zegt warempel tegen Bibeb: „Als ik
sta te plassen laat ik de deur open. Mikkie, de hond, wil mijn
piemel likken en likt de druppels van de vloer. Dat vind ik
leuk. Ik voel mezelf heel primitief.” Na die zin ben ik dan ook
afgehaakt.
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Hij stak de ene joint na de andere op en moest als gevolg vrijwel
permanent naar het toilet. Hij was tot 05.00 uur in de stad geweest en had voor 50 gulden een „shot of heroin” van een
zwarte man gekocht. Mijn gedachten gingen naar Najwa Sarkis, die het natuurlijk als totaal onmogelijk had ondervonden
met deze man als echtgenoot een normaal leven te leiden.
We lunchten in Djanoko, terwijl ik iets afgaf bij Vrij Nederland
– het uitgewerkte artikel van het recente gesprek met Gerard
Croiset – waarna we in het Sonesta Hotel een ontmoeting hadden met Jan Cremer en Babette Sijmons. Met stickies, met
drinks meer wandelingetjes naar het toilet, maar ogenschijnlijk
bleef Oliver onder controle van zijn rationaliteit. „Willem,
your house at Amerbos looks like a socialist housing project in
Warsaw, but it is nice, I have myself something like it.” Over
mijn vestiging in Hollywood: „Willem, Hollywood is one large intellectual desert. Don’t live there. Keep your house here.
Visit California for a couple of months, no more.” Ik denk nog
altijd dat die intellectuele woestijn van jezelf afhangt, waar je
ook bent.
Oliver vroeg naar wat Jan motiveerde. Hij antwoordde: „I
think only of today, yesterday and tomorrow.” Ik vraag me af
wat Oliver van hem vond. Heb trouwens ook geen idee wat
Jan dacht. Ik ben vertrokken om naar Gouda te gaan om de
verjaardag van Aart van der Want te vieren.
5 maart 1979

Was om 08.00 uur op en heb voor de zoveelste maal aan mijn
Open Brief aan Beatrix gewerkt. De negentiende versie.
Oliver Stone belde. Hij noemde Jan Cremer „intellectually
poor, somewhat of a facist”. Jan verkondigde gisteren bijvoorbeeld dat alle jagers op wild doodgeschoten dienden te worden. Oliver was onder de indruk van Babette, evenals Peter en
ik.
Peter kwam terug uit Salzburg van de HOM-show. We regelden zijn vliegreis naar Londen. Hij zat in zijn eigen leren stoel
in mijn werkkamer en zei: „Willem, ik denk dat wij nooit genoeg van elkaar zullen krijgen.” Dat denk ik al heel lang.
Gezellig dagje. We gingen naar de sauna, waar ik proof reading
deed. Maar ik werd door een kerel mee naar een cabine getroond en heb werkelijk een zalig nummer gemaakt. Hij kwam
uit Drente. Peter zei later dat hij hem zelf best in zijn vingers
had willen hebben. We dineerden in Le Musicien.
De meningen over de effectiviteit van Jimmy Carter als president van Amerika lopen sterk uiteen. Hij blijft controversieel.
246
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Luns is dus niet van plan op te stappen. Waarom zou hij? Niemand maakt hem wat. Robert Kroon heeft het lef in De Telegraaf nog eens op de affaire terug te komen en Luns te beschrijven als afkomstig „uit een intellectueel patriciërsgeslacht”.
Vader Huib was een vermaard historicus. Het is aan de manieren van de man anders niet af te zien.
Volgens Kroon is Luns zeker „een ondergeschoven NSB-lid”.
„De NSB net opgericht was een nieuwigheid en trachtte zich te
verkopen als een houvast in verwarde tijden. Het feit dat Mussert met zijn tamtam aanvankelijk ongeveer acht procent van
het Nederlandse volk achter zijn sinistere ‘Nieuwe orde’ wist
te krijgen, spreekt in ieder geval niet voor de vitaliteit van het
toenmalige democratische bestel.” Kroon vervolgt zijn apologie aldus: „In die dagen keerde ook de 22-jarige student Luns
[bewust of onbewust, volgens Kroon] de NSB voorgoed de rug
toe. Tot die tijd had de jonge Luns als ‘rector’ of voorzitter van
het Amsterdamse Studenten Corps, naar hij mij vertelde, op
‘sommige aspecten’ van het NSB-programma gewezen - met
name de nadruk - op ‘een sterke nationale defensie’. Maar verder had de jongeman zich allerminst lotsverbonden gevoeld
met de beweging. Als studentenleider verbood hij zelfs actieve
NSB-propaganda op de Amsterdamse Universiteit, ‘zo herinnerde hij zich nog’.”248
Puur geklets van een pathologische leugenaar als Luns, die zich
ook herinnerde dat John Foster Dulles hem, Luns, garanties
247 Time, 5 maart 1979.
248 Het zou aardig zijn geweest als een student zich dit verbod van Luns zou hebben
herinnerd en naar voren zou zijn gekomen.
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Een Washington insider omschreef het aldus: „The president
has a terminal case of meekness.” De opvatting dat Carter besluiteloos is, kan in het Witte Huis nauwelijks meer als nieuws
gelden. Time meldt dat George Bush zich er zelfs over beklaagt
dat Peking bezorgd is over de wankelmoedigheid van Carter
jegens de sjah en Iran.247 Ik begrijp niet dat „men” zich hierover blijft verbazen. Er was een dag, niet lang geleden, dat Carter met Bijbels langs huisdeuren leurde…
Josée Dayan heeft een documentaire van 110 minuten met Simone de Beauvoir gemaakt. Ik zou die film willen zien. Zij
spreekt veel over Sartre waar zij dus off and on vijftig jaar mee
heeft opgetrokken. Zij geeft toe nooit de jaloezie te boven zijn
gekomen wat die man betreft. Vreemd. Praat je je die jaloezie
aan, of is deze werkelijk?
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had gegeven dat Washington samen met Den Haag Hollandia
tegen Sukarno zou helpen verdedigen. Ik filmde een dijk
Amerikaanse notabelen om de zaak na te trekken en Luns
smeekte de dienstdoende NOS-functionaris de film niet uit te
zenden.
Kroon trekt een conclusie: „Dat Luns indirect ‘ooit’ iets te maken had gehad met de prille Mussert-beweging was reeds tien
jaar geleden voor ingewijden in Haagse regeringskringen geen
geheim. Desondanks is Luns 19 jaar lang Nederlands meest
succesvolle minister van Buitenlandse Zaken uit de naoorlogse
tijd geweest.” Bullshit. Maar het is alarmerend dat dit soort affaires überhaupt kunnen plaatsvinden.
De Volkskrant signaleert dat rechtse commentatoren Luns, die
op televisie verkondigde dat de beschuldiging jegens hem „een
symptoom van de radicalisering” was, welke zich in „volstrekte onverdraagzaamheid” in Nederland voltrok, direct zijn bijgevallen. „Hij toont hiermee een verregaand gebrek aan begrip
voor zijn situatie. Bij al geradicaliseerde Nederlanders, die van
de NAVO weinig moeten hebben en nog minder van de geijkt
reactionaire en gedateerde koudeoorlogsverhalen van deze figuur, heeft Luns weinig krediet meer te verliezen. Zijn rol in
de NSB – welke ook – en zijn reacties op deze discussies werken
daar vermoedelijk als een bevestiging van krachtige antipathie.”249
Gisteravond heeft Peter de allerlaatste versie van de Open Brief
nog eenmaal aandachtig gelezen. Hij verbeterde „het” psyche
in „de” psyche. Toen ik vertelde de tekst ook aan mejuffrouw
Büringh Boekhoudt te hebben gezonden, zei hij: „God als zij
er maar niet in blijft.” We reden naar de stad. Ik kreeg tranen in
mijn ogen over zijn aanstaande vertrek. Ik zei dat ik dit aan zijn
moeder zou willen vertellen. „Ik begrijp het zo goed,” zei hij
en hij had zelf tranen. Ik bracht hem met zijn hutje en mutje
naar Schiphol. Hij stond in de deur van Amerbos. Zijn gezicht
was ontsteld. Hij at nog van de rabarber die ik had gemaakt,
waar hij veel van houdt. Nu is het leeg in huis. Overal bevinden zich tekenen van toen hij hier was. Hij wilde bloemen
voor me kopen en voor Edwin van Wijk in Londen. Hij wilde
vanavond met Edwin in Napoleon gaan eten.
Er is zoveel dat ik over hem zou willen schrijven.
The New York Times toont een foto waarop zes mannen door
zes soldaten worden gefusilleerd wegens homoseksuele verkrachting. Een zevende was door het Iraanse Revolutionaire
249 de Volkskrant, 6 maart 1979.
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Gisteravond stond Volodja Molchanov nog om 23.00 uur voor
Amerbos met een fles cognac en drie langspeelplaten uit Moskou. Hij is hier met een officiële delegatie van de CPSU en moet
tolken. De heren waren naar de film Grease met John Travolta
gegaan, maar er halverwege gedegouteerd uitgelopen. Dat
maakte hem onverwachts vrij, want ze waren naar het hotel teruggekeerd. Hij rookte als een schoorsteen, dronk 1/3 fles
sherry en 1/2 fles witte wijn, met spawater ertussendoor.
Hij heeft nu een balletlerares als maîtresse. Als zijn vrouw Consuela dit zou weten, zou ze hem onmiddellijk verlaten. Maar
die dame houdt van hem en vraagt er niets voor terug. Ook
zijn moeder was niet op de hoogte. „Okay, dit betekent dus dat
je vrede hebt gesloten met je vader250 nu je zelf, net als hij, er
een andere vrouw hebt bijgenomen?”
„Ja, maar hij verliet mijn moeder. Ik laat Consuela niet in de
steek.” Het was kennelijk te vroeg om hem duidelijk te maken
dat zijn vader eerlijker jegens zijn moeder was geweest, dan hij
jegens Consuela.
Het beeld dat Volodja schetst van het leven in Moskou, is vernietigend. Volodja Feltsman had in Frankrijk concerten gegeven, maar durft niet in het buitenland politiek asiel te vragen.
Feltsman schijnt in Russische kunst te handelen via een contactpersoon bij het Concertgebouw. Hij vertelde op een weekend naar een dacha te zijn geweest met twee dansers en een
danseres van de Bolshoi. Hij kon niet slapen. Toen hij naar beneden wilde gaan, zag hij dat daar een danser de ballerina neukte, terwijl tezelfdertijd de andere danser zijn vriend naaide. Hij
ging zitten en heeft het schouwspel een half uur gevolgd. De
indruk als je naar hem luistert, is er een van totale verveling in
Moskou.
Hij beschrijft de nieuwe ambassadeur, Tolstikov, als een absolute boer „die ruwe en vieze woorden gebruikt”. Na wat ik
250 Directeur van het Bolshoi Theater.

249

Amsterdam

Hof veroordeeld tot 100 zweepslagen. De veroordelingen
worden allemaal in het geheim door Khomeini’s „Komiteh’s”
uitgesproken en soms komen een paar duizend mensen naar de
executie kijken. In Abaden werden een kolonel van 41 jaar en
zijn plaatsvervanger, een majoor van 42 jaar veroordeeld, omdat zij onder het bewind van de sjah op mensen in een moskee
hadden geschoten en anderen hadden gemarteld. Zij werden
op de plaats rust geëxecuteerd.

■

MEM25revisie

1978 – 1979

■

MEM25revisie

08-04-2009

14:09

Pagina 250

van de man gezien heb, verbaast me dit allerminst. Volodja heeft
nu dus een aantal dagen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat
contact met Tolstikov en ergert zich groen en geel. „Toen de
nieuwe opera die mijn vader had gecomponeerd in Leningrad
in première ging, kwam Tolstikov kijken. Na afloop zei hij tegen mijn vader: ‘U moet de rol van die vrouw door een partisane vervangen.’ Maar dat ging dus juist niet, want dat zou in
strijd zijn geweest met het verhaal. Hij had het niet begrepen.”
Vervolgens zou die opera nooit meer in Leningrad opgevoerd
worden. In Peking had de man gefaald, want hij bleef acht jaar
binnen de muren van de ambassade zitten. Hij zou naar Den
Haag gestuurd kunnen zijn, omdat de CPSU vermoedt dat Peking in Den Haag haar belangrijkste Europese luisterpost zou
kunnen vestigen. Volodja vroeg Tolstikov in Moskou om een
interview voor APN Novosti. Hij antwoordde nors: „Wat zal ik
vertellen?”
„Iets over uzelf?” zei Volodja. „Dan zeg ik niets,” en de mop
ging niet door. Hij verwachtte dat Vladimir Opalev zou worden teruggezonden naar Nederland. „Niemand weet het nog,
maar zijn vrouw praat veel,” zei Volodja.
Hij vertelde ook dat toen China Vietnam binnentrok, Consuela de hele nacht had gehuild. „We dachten allemaal: nu komt
er oorlog, dus dat ik ook in het leger zou moeten.” Daarop
volgde het speciale deuntje dat er een bijzondere mededeling
zou komen op de radio en tot onze verbazing ging het over het
feit dat twee astronauten de ruimte in waren gezonden.
Ik had Bibeb het gesprek met Croiset toegezonden. Zij belde:
„Heb het gelezen, maar het is inderdaad niets voor Vrij Nederland. Ze hebben nooit zulke interviews. Ze zijn vooral de laatste jaren veel meer de politieke richting op gegaan.” VN belde
inderdaad dat ze het gesprek niet wilde publiceren.
Hans Wilbrink van Nieuwe Revu belde dat een nieuwe botsing
tussen de redactie en Ger Ackermans in full swing was. Viermaal
had men nu voor onafhankelijkheid van de directie geknokt,
en met succes, maar Ger – precies zoals ik hem altijd heb ingeschat – is een instrument van de heren eigenaren. Daarom was
hij er op uit mijn interviews stop te zetten. Het gebeurde subtiel maar was voldoende duidelijk. Toch vond hij de Open
Brief uiteindelijk prima. Hans wilde ook nog aanvullende regels hebben om mijn brief aan te kondigen. Ik heb overwogen
mejuffrouw Boekhoudt in de aankondiging te verwerken.
Maar het zou haar te zeer grieven en gezien haar hoge leeftijd
kan dat dus niet.
Nu blijkt dat Oorlogsdocumentatie al in 1968 de secretaris-ge250
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Volodja Molchanov vertelde dat hij APN Novosti had voorgesteld dat ik bij mijn volgende reis om interviews te maken bij
hem en Consuela zou wonen, omdat ik geheel op eigen kosten
kwam en dit mijn kosten zou drukken. Het mocht niet. „En
als ik met mijn vrouw die tijd bij mijn moeder intrek en mijn
251 The New York Times, 3 februari 1979.
252 The New York Times, 11 februari 1979.
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neraal van Algemene Zaken, wijlen de heer Van Nispen tot
Pannerden – in de praktijk betekent dit het kantoor van de
premier van toen – heeft ingelicht dat Luns drie jaar als lid van
de NSB was ingeschreven. P.J.S. de Jong was toen in de drivers
seat. Hoe is het mogelijk dat die zaak nog eens tien jaar langer
onder tafel bleef? Alles kan in Den Haag. Van Agt heeft een
brief aan het parlement gezonden, waarin hij schrijft „geen
aanleiding te zien om een initiatief te nemen met betrekking
tot de huidige functie van betrokkene”. CDA’ers onder elkaar.
Den Uyl schreeuwt moord en brand en bereikt niets.
De Daila Lama schrijft in The New York Times over de dertig
jaar dat zes miljoen Tibetanen door China zijn geannexeerd en
van de wereld afgesloten.251 Hij citeert Deng Xiaoping, die onlangs in Japan zei: „If you have an ugly face [nogal à propos in
het geval van Deng zelf] it is no use pretending to be handsome.” De godsdienstleider schrijft verder: „I have repeatedly
said that the nature of our struggle is not anti-communist, antireform or even anti-Chinese. It is also not whether those of us
in exile can return to Tibet. Fundamentally, the real issue is the
happiness and welfare of six million Tibetans inside Tibet.”
Het zal de wereld een worst zijn wat daar gebeurt.
Hetzelfde geldt voor Pakistan. Robert Trumbull schreef dat
generaal Zia ul-Haq „a gentlemanly coup” uitvoerde. Negentien maanden geleden ontwaakte premier Bhutto in een huis
omringd door soldaten. Zia en Bhutto bespraken in alle kalmte
hoe de militairen de regering zouden overnemen. Pakistan is
nu 30 jaar onafhankelijk, waarvan dertien jaar door militairen
werd geregeerd. Zia voerde de derde staatsgreep door het leger uit. De ironie is dat Bhutto deze verrader stafchef maakte
en daarbij andere seniorgeneraals passeerde. Nu duurt het niet
lang meer of een van beide gentlemen zal worden opgehangen.252 Het is een typisch Amerikaans CIA-scenario. Suharto
deed hetzelfde met Sukarno, maar die werd dood gepest. De
straf voor Bung Karno en Bhutto, die vrienden waren, voor
„not towing the Washington line”.
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flat aan Willem geef?” Ook dat mocht niet. Hij trok een gezicht waaruit bleek dat hij ten einde raad was. Wat een land de
USSR.
Ik had Rob Soetenhorst de tekst van mijn Open Brief aan
Beatrix voor commentaar gezonden. Ik belde hem. Zijn vrouw
Jacqueline de Savornin Lohman had de brief geopend, gelezen,
vond het een belachelijk verhaal en had de brief dus verbrand.
Lijkt me niet prettig op die manier gehuwd te zijn. Ik dacht
eerst zelfs dat hij een grap maakte, maar het was ernst. Ik belde
deze mevrouw dus op en vroeg waarom zij zoiets had gedaan.
Ze hakkelde en stotterde en zei: „Misschien kwam het wel
door de vaderlijke toon van je artikel.” Zij is juriste en ontkende het artikel te hebben verbrand. Dus schreef ik Rob met het
verzoek het alsnog te lezen. Broer Theo las de laatste versie
eveneens en zei: „You will get away with it as it is now.” Plezierige aanmoediging.
Joop den Uyl vindt dat Luns weg moet, wanneer wordt aangetoond dat hij niet de waarheid heeft gesproken, dus wanneer
Luns heeft gelogen, had hij beter kunnen zeggen. De fractievoorzitter van het CDA, Ruud Lubbers, verklaarde in het debat
dat nu in het parlement wordt gevoerd, dat het Luns in 1934
niet ontgaan kon zijn dat de Nederlandse bisschoppen toen in
een vastenbrief duidelijk stelling tegen fascistische organisaties
hadden genomen. Ook Lubbers echode nu het nieuwe praatje
dat de broer van Luns de man als NSB-lid zou hebben in- en
uitgeschreven. „Overigens over de heer Luns niets dan goeds,”
aldus Lubbers.253
Luns schreef de premier vandaag: „Hooggeachte heer Van Agt,
Kennisneming van de brief met bijlagen die u op 7 maart j.l.
aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal
hebt gezonden, alsmede van de publieke reacties, die daarop
tot dusverre zijn gevolgd, geven mij aanleiding u het volgende
ter kennis te brengen. Een van mijn broers heeft mij laten weten dat hij in 1933 of 1934 lid geworden is van de NSB en mij
tezelfdertijd voor die partij heeft opgegeven, alsmede dat hij,
toen hem duidelijk was geworden dat ik voor die partij niet
voelde, mijn lidmaatschap heeft opgezegd. Met gevoelens van
de meeste hoogachting en vriendelijke groet, uw d.w. J.M.A.H.
Luns.” Het is niet te geloven hoe die man een dergelijk doorzichtig smoesje überhaupt durft te lanceren. Wedden dat ze er
voor de zoveelste keer intrappen.
253

NRC

Handelsblad, 8 maart 1979.
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Intussen schrijft Han Hansen een zevenkoloms artikel over de
overdracht van de troon als „weerbarstige materie”. Juliana
schijnt nog niet te kunnen aftreden, omdat er geen wettelijke
253
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De Telegraaf schrijft: „De regeringspartijen CDA en VVD hebben
een onderzoek naar het waarheidsgehalte van de woorden van
oud-minister mr. J.M.A.H. Luns afgewezen.” De motie van de
PvdA, D66 en de PPR werd als niet ter zake doende afgelegd. De
heer Van Agt benadrukte dat hij Luns op zijn woord geloofde.
Wat wil je, de „boys” van rooms-katholieke huize onder elkaar. Dit „geloof” in Luns was nog versterkt door diens brief
die was binnengekomen over de rol van de broer van Luns.
Overigens waren de CPN en de Boerenpartij er zonder meer direct al vanuit gegaan dat Luns loog dat hij nooit met de NSB te
maken had gehad. Den Uyl kon er weer niet tegenop. Hopeloos.
„Kamermeerderheid zet een streep onder de affaire Luns,” aldus NRC Handelsblad. De uitslag van de stemming: 66 stemmen
CDA en VVD tégen achter de waarheid komen en 50 voor. Van
Agt bleef bij zijn weigering om van de kwade trouw van Luns
uit te gaan. Zolang een meerderheid in Nederland verwijlt in
het doolhof der religiositeit, leggen helderder geesten het permanent af. Opland produceerde een fraai plaatje in de Volkskrant.
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regeling is getroffen over het lidmaatschap van het Koninklijk
Huis. De koningin wordt 30 april zeventig jaar en zou de troon
aan Beatrix willen overdragen, maar zeker niet voor dit varkentje is gewassen. Oud-minister Geertsema had een ontwerp
bedacht voor A en B prinsen van Oranje, zij die kunnen opvolgen en zij die daarbuiten zouden vallen. Juliana wilde daar niet
aan.
Als je Van Agt op televisie over Luns ziet spreken wordt je misselijk. Als je Den Uyl manhaftig een grote bek hierover hoort
opzetten word je misschien nog misselijker.
Van Agt heeft na het wekelijks kabinetsberaad meegedeeld dat
de koningin nog lang niet aftreedt. „Ik reken eerder in jaren
dan in maanden,” zei de man. Nu schijnt het wetsontwerp wie
wel tot het Huis zullen behoren en wie niet, gereed te zijn gekomen.254 „De koningin zal nog een paar jaar blijven.”255
„Wie volgt?” staat op de omslag van Elseviers256 naar aanleiding
van een reportage van René de Bok en J. Heinemans. Het artikel is een litanie van verwijten aan Lou de Jong, die het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie runt als een chef van een generale staf die „eerst optrad als openbare aanklager, om
vervolgens razendsnel zijn officierstoga voor die van verdediger
en later van rechter te verwisselen.” Ik heb nooit begrepen
waarom Lou de Jong de vaderlandse geschiedenis heeft mogen
monopoliseren. Dr. F.A. Hoogendijk komt in Elseviers met een
apologie als hoofdartikel ter verdediging van Luns. Wat anders
van deze Hoogendijk te verwachten? Ook Henk Hofland doet
een duit in het zakje van de Haagse Post, „Het vrome voorbeeld.”257 „Wie is trouwens die heksenjacht [tegen Luns] begonnen? Het bekende opruierspamflet het Algemeen Dagblad,
daarin gesteund en gedekt door raddraaier Lou de Jong. En
daarna werd de secretaris-generaal [aldus Hofland respectvol]
aan de tand gevoeld door twee andere hitsers, Jaap van Meekren
en Bob Kroon.” Sta in deze zaak wel heel ver van Hofland af.
Haagse Post liet door Michiel Berkel, Tom de Greef, Lieve Joris
en William Rothuizen het studentenmilieu van 1933-1936,
waarin Luns verkeerde, reconstrueren. Henk Bongee, de voorganger van Luns als rector van de senaat herinnert zich: „Voor
mij was het geen nieuws dat NSB-lidmaatschap van Luns, want
ik heb hem wel op de sociëteit met zo’n speldje [van de NSB]
op zien lopen. Er was voor mij geen enkele twijfel. Nadat hij
254 De Telegraaf, 10 maart 1979.
255 NRC Handelsblad, 10 maart 1979.
256 Elseviers, 10 maart 1979.
257 Haagse Post, 10 maart 1979.
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10 maart 1979

Droomde van de honden van mam, Keke en Koko. De ene
kreeg iets in zijn oog. Ik zei tegen het beestje: „Met boorwater
krijg ik het er uit, maar het doet wel pijn. Ik zal je bij de ‘vroe’259
brengen.” Peter zou weten hoe deze droom te verklaren.
Johan Diederiks, de Zuid-Afrikaanse diplomaat uit WestDuitsland en vriend van Peter, is na een paar dagen hier te hebben gelogeerd weer vertrokken. Jong, blond, we sliepen samen
en toch ben ik liever alleen.
Gisteren noteerde ik dat Adriaan van Dis zijn woord niet had
gehouden een kaart te sturen. Hoe werkt zoiets. Vandaag zendt
hij een bericht uit Ile de la Réunion met een kleurenplaat van
een kameleon. „Dat beestje ben ik,” schrijft Adriaan260 voort258 Idem.
259 De naam waarmee mam tegen de honden sprak
260 Hij zou in 1985 in een geruchtmakend televisie-interview dubbel en dwars bewijzen,
dat hij een kameleon kon zijn.
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mij als rector is opgevolgd, heb ik dat speldje nooit meer gezien.” Een andere studiegenoot van Luns, professor dr. G.
Brom te Wassenaar herinnert zich dat Luns naar een rede van
Mussert toe was gegaan en achteraf had gezegd: „Die Mussert,
dat is een halve debiel zoals die daar staat te praten, die zegt zulke nonsens.” De meningen lopen sterk uiteen, ook al schijnt
men het erover eens te zijn dat Luns rechts was, die in 1938
uitgerekend in Berlijn aan het Deutsches Instituut für Ausländer verder ging studeren.
Wiecher Hulst heeft mijn oud-klasgenoot van het Baarns Lyceum, prins Andi Azis geïnterviewd.258 Hij pleegde in 1950 een
coup tegen Bung Karno, werd gepakt en berecht. Alhoewel er
volgens artikel 110 van de krijgstucht de doodstraf op stond,
werd de Boeginees tot veertien jaar veroordeeld. Na zes jaar,
vier maanden en zeventien dagen te hebben uitgezeten, werd
hem door diens oude tegenstander Sukarno gratie verleend.
„Sukarno, dat is een goeie baas,” zegt Andi tegen Hulst. „Toen
ik vrij was gekomen, heb ik onder vier ogen met hem gepraat.
Tenslotte was ik de eerste vent geweest die hem te lijf was gegaan, zal ik maar zeggen. Gewapend. Maar nadat ik onder vier
ogen gesproken heb, is voor mij de overtuiging gegroeid: Sukarno is de goede man voor de eenheidsstaat Indonesië. Hij zei
tegen mij: ‘Beschouw mij als je vader.’” In 1957 heb ook ik
Andi in Jakarta weer ontmoet. Hij is directeur van een scheepvaartmaatschappij. Prettig om dit juist van hem komende te lezen.
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durend veranderend van kleur en omgeving. Nu bruingebrand. Genoeg energie om zo nu en dan een vlieg te vangen.
Te lui voor woorden (…). We moeten elkaar nu toch echt eens
spreken. Liefs. Adriaan.”
Een Amerikaanse rechter heeft het maandblad The Progressive
verboden een artikel te publiceren waarin word uiteengezet
hoe de H-bom werkt. Onzinnig, want alle betrokken partijen
weten het al.261
S.T. Cohen, de uitvinder van de neutronenbom, herinnert er
aan dat Brezhnev vorig jaar al verklaarde een aantal jaren geleden een dergelijk wapen getest te hebben. Cohen is overtuigd
dat de sovjets dus al een arsenaal van die dingen hebben aangelegd. Dat Carter heeft gezegd: „The Russians have no use for a
neutron bomb,” noemt Cohen „incorrect”. Hij pleit indirect
duidelijk voor de snelle productie van het N-wapen.262
Professor William Bennett van Yale heeft een studie gemaakt
over hoe de mind neurologisch voor het gebruik van taal kan
zijn geprogrammeerd. Hij berekende dat „if a trillion monkeys
were to type 10 randomly chosen characters a second it would
take, on the average, more than a trillion times as long as the
universe has been in existence just to produce the sentence, ‘To
be or not to be, that is the question’.” Wat Bennett eigenlijk
heeft aangetoond, is dat met gebruik van een eenvoudige set
van regels, gebaseerd op de veelvuldigheid waarmee combinaties van letters verschijnen, een computer geprogrammeerd om
een denkbeeldige aap te simuleren, binnen enkele minuten
verrassende voorbeelden van reeksen letters kan opleveren, die
werkelijke woorden vormen.263
De Times publiceert een artikel over de Queen of the Copper
Camos, de stad Bisbee in Arizona, waar rond de Eerste Wereldoorlog mijn grootouders Poslavsky neerstreken toen de
sovjetrevolutie een terugkeer naar Petersburg en Tashkent onmogelijk maakte. Mijn oom professor Alexander Poslavsky is
in Bisbee, Arizona geboren, waardoor hij tijdens de Duitse bezetting als Amerikaan werd geïnterneerd in Oostenrijk. Professor Robert Houston zegt dat in die dagen deze stad, waar mijn
grootvader als ingenieur bij de mijnen werkte, „the most civilized spot between El Paso en Los Angeles” was. In de twintiger
jaren zijn de Poslavsky’s naar België teruggekeerd en woonden
in Villa des Marronniers in Sprimont in de Ardennen, waar ik
alle vakanties in mijn jeugd doorbracht.
261 The New York Times, 10 maart 1979.
262 The New York Times, 6 maart 1979, door Boyce Rensberger.
263 The New York Times, 10 maart 1979.
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12 maart 1979

Ben altijd bezorgd als een duif bij het brood zit wat ik gestrooid
heb. Ze zijn langzamer dan andere vogels.
Iedereen bij Nieuwe Revu lijkt nu enthousiast over mijn Open
Brief aan Beatrix, welke een artikel over mariniers, waar een
journalist negen maanden aan werkte, gaat vervangen. Ger Ac264 Mevrouw Mennega, zuster van mijn Vader
265 De tuinen van „De Horst” en „De Vinkenhof” liepen in elkaar over
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Gistermiddag bezocht ik Marie van Zoeren, de dienstbode uit
De Horst, die zeven jaar bij ons was. Het was eigenlijk verbazingwekkend om haar over mijn ouders te horen spreken. „Je
vader kon wel eens uitvallen, maar zou later ‘sorry’ zeggen. Bij
je moeder wist je in zo’n geval nooit waar je aan toe was. Zij
uitte zich niet.” Ook Marie sprak, net als tante Yuut laatst,264
over de invloed van grootmama Poslavsky op haar dochters.
„Je moeder was altijd binnendoor onderweg door het bos naar
De Vinkenhof.”265 En als er wat gebeurde, werd dikwijls gezegd: „Als mevrouw van De Vinkenhof dit wist…” Dat bevestigt toch wel de dominerende invloed van oma. Marie komt
mijn huis schoonmaken, wat ik prettig vind.
Bezocht Otto Blom, de pianist, en zijn vrouw Marlies, vroegere vriendin van Frieda Westerman. Ze wonen in een huis op
het terrein van Ewijckshoeve de buitenplaats van de familie
Blom (van Blom & van der Aa). Dit landhuis zelf is nu een instituut voor psychologische experimenten. Toen ik in zijn studio een wit geschilderde Yamaha zag staan, schrok ik eigenlijk.
Geeft me de café chantant bijsmaak. Hij geeft nog zes concerten
per jaar. Hij financiert ze zelf met tienduizend gulden per uitvoering.
Ging nog de stad in om Volodja Molchanov in het Park Hotel
te ontmoeten. Hij had de besprekingen tussen de CPN en de
CPSU-delegatie bijgewoond en vertaald. De sovjetdelegatie wilde in het eindcommuniqué een passage over China hebben.
De CPN weigerde dit. Er werd urenlang over geredetwist. Er is
een kans dat de Pravda Volodja in de Benelux gaat plaatsen,
„maar dat kan ik niet aannemen, want ik zou teveel tegen beter
weten in moeten schrijven”. Ik leende hem 100 gulden die ik
later in roebels terugkrijg. Hij wilde warempel mee voor een
rondje in Thermos. Ik bracht hem er naar toe maar had zelf
toch geen zin.
Prachtige uitvoering van Sacré du Printemps door het Cleveland
Orchestra met Pierre Boulez.
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kermans vertelde dat mijn oom Poslavsky tien jaar geleden zijn
nek had gered, toen hij als dienstweigeraar op de Willem Arntzhoeve werkte, in verband met een door hem gemaakte beledigende opmerking over het Oranjehuis. Voel me opgelucht nu
het ei is gelegd, wat ik Peter zou willen vertellen. Zond de tekst
een aantal mensen toe, ook mejuffrouw G. Büringh Boekhoudt.
Heb voor het eerst sinds lange tijd Czerny études „gelezen” en
verbeeld me nu al dat mijn vingers losser zijn.
Theo belde uit Lugano en zei aan een wedloop langlaufen van
75 kilometer te hebben meegedaan en een medaille te hebben
gewonnen.
De ACF-kinine aandelen zijn weer verder gedaald. Wat moet ik
doen?
Freud noemt de penis „wiwimacher”.
13 maart 1979

zegt dat de Bijbel en de werken van Lenin de meest
gelezen werken ter wereld zijn. Allebei onzin dus. Hij die niet
in contact met de werkelijkheid in eigen hoofd kan komen,
zoals Carter, kan nooit vrede brengen in het Nabije Oosten.
Oud-ambassadeur Djawoto schrijft uit Peking het materiaal
ontvangen te hebben (artikel van Wiecher Hulst).266 Hij adviseert de ontwikkelingen van China, Vietnam en Cambodja te
volgen en vraagt naar oud-collega Hanafi in Parijs.
Ik ontving een brief van professor Arbatov uit Moskou.267 Er
blijft een mogelijkheid open een boek met hem te schrijven.
Mejuffrouw Boekhoudt had de Open Brief aan Beatrix ontvangen en belde me gedurende vijftig minuten op. Ik heb het
gevoel, na al die jaren, dat dit misschien wel het laatste gesprek
was dat we ooit zullen voeren. Zij was vreselijk gekant tegen
het woord hersenspoelen in verband met Beatrix. Dat zij naar
alle kanten naar niemand boog „dat weet toch iedereen” zei ze.
„Je doet quasi geleerd. Als nu een bekende professor dit stuk
had geschreven. Je bent kennelijk zo opgewonden over die
zaak, je struikelt over je eigen woorden. Dacht je nu dat jouw
stuk au sérieux genomen zou worden?” Ik legde geduldig uit
dat contacten over de jaren met het psychohistorisch instituut
in New York, met psychohystorici als Mazlish, Abrahamsen en
de psychiater Hutschnecker in de VS me tot andere gedachten
hadden gebracht. Vooral ook Alexander Mitscherlich en de
neurofysioloog Delgado in Madrid waren de Urhebers van mijn
herziene opvattingen. „Denk je dan dat mensen zonder illusies
UNESCO

266 Brief uit Peking d.d. 7 maart 1979
267 Brief uit Moskou, d.d. 5 maart 1979
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kunnen leven?” vroeg zij. Ik antwoordde dat in onze tijd contact met de werkelijkheid noodzakelijker was dan ooit. „Als dat
niet gebeurt dan gaat de wereld dood.” „Dat ben ik met je
eens,” antwoordde zij. Zij was het ook wel met andere in de
Open Brief naar voren gebrachte opvattingen eens, maar ergerde zich groen en geel aan de quasi mopjes. „Waarom schrijf je
‘opgedofte mevrouw’?” vroeg zij. Zij vond de toon van het artikel helemaal fout. Het had een rustig stuk moeten zijn. Dit
was het verkeerde soort journalistiek. Ik zei dat toen Sigmund
Freud, Die Zukunft einer Illusion schreef, hij ook werd verguisd
om zijn gedachten en taalgebruik. „Je wilt nu toch niet zeggen
dat je Freud bent,” merkte ze op. „God zij dank niet, maar wat
met mijn artikel hier gebeurt, is in de grond van de zaak hetzelfde verschijnsel. Het is te vroeg.”
Eveneens kwam ter sprake waarom Aunty laatst had gebeld
weer een appeltje met me te schillen te hebben. Dat ging over
mijn artikeltje in NRC Handelsblad over het nieuwe boek over
koningin Juliana dat in de VS zal verschijnen. „Waarom schreef
je er over,” zei ze eerst. „Het is erg genoeg dat het gebeurt en
dit boek uit komt.” Zij las ook in de laatste zin dat we ons opnieuw door het buitenland hadden laten overtroeven als een
anti-Juliana uitsmijter, wat dus helemaal niet zo was. Waarom
moet de eerste biografie over deze dame – net als met de eerste
biografie over Bernhard – in het buitenland verschijnen? Ook
zei mejuffrouw Boekhoudt nog: „Je doet of je Beatrix goed
kent als je ‘beste Beatrix’ schrijft, en je kent haar helemaal
niet.” Nee, ik heb haar een of tweemaal gesproken, maar wat
Aunty vergeet is dat ik haar vrij aardig leerde kennen uit de gesprekken met haar, ook al schrijf ik hier weinig of niet over.
Haalde Marie van Zoeren uit Den Dolder. Tijdens de rit naar
Amsterdam vertelde zij iets heel bijzonders, wat me diep raakte. „Toen je moeder van Huis ter Heide naar Bilthoven verhuisde en ik haar voor het eerst opzocht, zei zij: ‘Weet je wie er
direct komt: Wim!’ Daarop vervolgde je moeder: ‘Ik kan het
jou best vertellen, Marie, jij weet toch alles van ons. Je weet
niet hoeveel plezier ik beleef van Wim.’” Ik werd stil. Ik reed
door alsof er niets aan de hand was. Zoiets heeft mam nooit of
te nimmer tegen mij gezegd, ook niet in de jaren na mijn vaders dood tussen 1966 en 1974, voordat mam zelf overleed en
ik alles in het werk stelde om mijn vader zoveel mogelijk te
vervangen. Ik herinner me wel dat toen ik eens zei dat ik niet
naar de VS terug zou gaan, zij zich liet ontvallen: „God zij dank.”
Ik vroeg Marie of zij begreep dat mam opeens was heengegaan.
„Had zij geen hoop meer?”
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„Nee, zo was ze niet,” was het antwoord. „Je moeder was dapper. Wanneer ik wel eens zei dat jullie in het buitenland waren,
dan antwoordde zij: ‘dan heb ik nog eens een plek om naar toe
te gaan.’” Beide gesprekken hebben me zeer aangegrepen.
15 maart 1979

Pak Tissa Wijeyeratne268 schrijft dat hij nu Chairman of the
Board van Agricultural & Industrial Finance Company in Kandy, Sri Lanka is geworden. Ik had hem geschreven over de silobusiness met Dewi Sukarno en de Duc de Sabran, personen die
hij ook uitstekend kent. Hij houdt zich aanbevolen voor contacten.
B. Lulofs, columnist van De Telegraaf, vindt het niet interessant
dat Luns lid van de NSB is geweest. Luns had gelijk toen hij over
radicalisering van links sprak in gesprek met Robert Kroon.
Dan meent Lulofs dat er verschil in beschaving is tussen Marcel
van Dam en minister Beelaerts van Blokland, of Relus ter Beek
en Chris van der Klauw. Dat doet me denken aan die sovjethoogleraar die eens opmerkte dat Nikita Khrushchev geen markies als tutor had gehad. Intussen kunnen de hersens van Marcel
van Dam wel degelijk beter functioneren ook al staat Beelaerts
met een dijk voorouders in het rode sufferdje en Van Dam niet.
Hervormd Nederland gaat mijn gesprek met Gerard Croiset publiceren. Ze konden niet veel betalen. Ik vroeg 150 gulden. Zij
slaakten een zucht van verlichting.
Marie van Zoeren, nu dus mevrouw van Oostenbrugge, is vertrokken met een kleurenfoto van Peter en mij plus een zilveren
aardbeienschep, die van mam is geweest. Ik ben zowat bezweken onder constant praten, bijna 48 uren lang. Ik bood haar
100 gulden voor de schoonmaakbeurt. „Geen kwestie van. Ik
vind 50 gulden prima, want ik doe het toch ook om je te helpen?” Het was vreemd haar hier te hebben en over al mijn familieleden, ooms, tantes, grootouders, iedereen vrijelijk te
kunnen praten, want Marie heeft hen allen gekend.
Lex Poslavsky vond de brief aan Beatrix beslist „een publicabel
stuk, zeker als het om een boulevardblad gaat”. Hij vond details „literaire vrijheden” en was het niet direct met mejuffrouw Boekhoudt eens.
Het blad Privé 269 is uitgekomen met twee pagina’s over WAAROM WIL KONINGIN JULIANA NOG ZO GRAAG NAAR DE SOWJET
UNIE? gebaseerd op door mij aangedragen details. Henk van
der Meijden schrijft er een hoofdartikel bij.
268 Oud-minister van Buitenlandse Zaken van Sri Lanka, een oude vriend.
269 Privé, 17 maart 1979, zie bijlage 23.
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16 maart 1979

Moskou heeft acht satellieten, Cosmos 1081 tot en met 1088
opgelaten met een raket. Wat moeten ze er mee? Waar blijft al
dit spul uiteindelijk?
Mevrouw Constandse vertelde dat Anton in Paradiso was om
tegen het christendom te fulmineren. Waar haalt hij de moed
vandaan?
17 maart 1979

Vanaf nu zal het koninklijk huis bestaan uit koningin Juliana,
prins Bernhard, de prinsessen Beatrix en Margriet en hun echtgenoten en kinderen. Irene en Christina met aanhang liggen er
dus uit. Nu is de weg open voor Beatrix de zaak over te nemen.
Ook Jerome Heldring praat Luns en de NSB-zaak eigenlijk
goed. Ook al zou bewezen worden dat Luns NSB-lid is geweest, zouden de nadelige gevolgen nu voor hem „onrechtvaardig” zijn. In de dertiger jaren was de NSB immers „meer
een nationalistische dan een nationaal socialistische beweging?”
In die tijd had de NSB ook nog niet het antisemitisme van de
grote broer overgenomen. „Bovendien zou jeugdige onbezon261
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Ben op advies van broer Theo gaan praten met John Massaut,
verantwoordelijk voor de kinasector van de ACF. Het bedrijf
had de controle op kina verloren, omdat wildcat operators nu
ook kinabomen hadden geplant, waardoor de ACF kostprijs te
hoog was komen te liggen. Dit ook vanwege een overzeese
Europese staf. Bovendien kon men zich in Zaïre niet permitteren, waar ze nu ook plantages hebben, deviezenvoorschriften
te overtreden, want dan zou de zaak genationaliseerd worden.
De concurrentiepositie is dus verslechterd. Trouwens, de kinahandel had altijd gefloreerd via diefstal, oplichting en bedrog,
waardoor hij zelfs een dag in een Amerikaanse gevangenis terecht was gekomen vanwege schending van kartelwetten. Ook
in de EEG waren er dergelijke beperkingen, terwijl de OPEClanden hun gang gingen, ondanks het feit dat zij eveneens als
een kartel opereren. Hij vertelde dat Shell Chemie, Naarden
en AKZO ook problemen hadden. De ACF werd niet toegestaan
het arbeidersbestand in te krimpen. Hij wilde zich niet aan
prognoses wagen. Op mijn vraag of het waar was dat de ACF
een nieuw geneesmiddel in de handel zou brengen, zoals Coté
van de AMRO beweerde, antwoordde hij ontkennend. Hij was
zelfs bang dat de daling van aandelenkoersen zich zou voortzetten.
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nenheid ook nog als verzachtende omstandigheid kunnen gelden.”270
Wim Klinkenberg vertelde dat China niet in het sovjet CPNcommuniqué werd genoemd. Ik vertelde hem dat Volodja had
gezegd dat Stalin op 21 december zal worden gerehabiliteerd.
„Dat toont aan,” aldus Wim, „dat ze in Moskou verharden,
omdat er met Carter niets is te beginnen.” „Maar Stalin was a
butcher,” zei ik.
„Wil je wel bedenken,” aldus Klinkenberg, „dat we zonder
Stalin onder de grond zouden hebben gezeten.”
Ramsey Clark271 geeft in de The New York Times duidelijk aan
hoe smerig het met de ter dood veroordeling van Zulfikar Ali
Bhutto in werkelijkheid is gegaan. Het uiteindelijke oordeel is
door vier van de negen rechters van het Opperste Gerechtshof
bekrachtigd. „Even Mr. Bhutto’s critics concede that if a fair
election were held in Pakistan today, he would be returned to
office by an overwhelming majority,” aldus Clark. Hoe kan het
dan dat niemand in staat is geweest de generaals van de moord
op Bhutto te weerhouden? Washington zit er achter. Zond het
artikel aan de ambassadeur van Pakistan, de gehoorzame dienstklopper van moordenaars.
Stapte om 18.00 uur bij Toon en Marleen Quarles in Vught
binnen, waar Toons 50ste verjaardag werd gevierd. Voor het
eerst na jaren zag ik Margriet van Erven Dorens terug, alsof we
elkaar gisteren voor het laatst hadden gesproken. Later belandden we in restaurant China met zeventig mensen en buitengewoon goed voer. Zat op verzoek van Toon naast Marleen en
een familielid Quarles aan de andere zijde. De man zei in een
rede nog paard te hebben gereden met Toons vader, die in de
oorlog werd doodgeschoten. Het wemelde overigens van de
Quarlessen en Philipsen. Toon memoreerde zijn moeder in
zijn speechjes, „die in een oude soldatenjas in de oorlog de kippen ging voeren”. Het maakte me een beetje weemoedig naar
Toon te luisteren. Ik zag hem als jongen van veertien in korte
broek op De Horst komen. We bridgeden in de oorlog samen
met mijn moeder en grootmama Poslavsky.
18 maart 1979

Jan van Beek van de GPD zei over mijn Open Brief aan Beatrix:
„Het is een aardig stuk, maar geen nieuws. Ik weet ook niet of
het tot de discussie zal bijdragen. Je moet Beatrix niet vragen
haar mond open te doen. Zij is een symbool, dit is bedoeld om
270 NRC Handelsblad, 16 maart 1979.
271 Oud-minister van Justitie van de V.S.
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272 Dat is het laatste wat Beatrix is, zoals ik van Miss B.B. weet.
273 Daar ging het dus om: de monarchie op te doeken als achterhaald.
274 Na Stone’s toenemende beroemdheid zou Cremer later doen alsof Stone al tientallen jaren diens beste vriend was geweest.
275 Aldus is het boek in 1979 bij Loeb verschenen.
276 Ook daar hebben we ons aangehouden.
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te zwijgen. Als zij haar mond open zou doen zou blijken 1) dat
ze oerstom is;272 2) dat zij middelmatig intelligent is of; 3) dat zij
het niet wil, koningin worden en dan ben je de monarchie
kwijt.273 Dus je moet niets doen. Wanneer het koningsschap nu
uit menselijkheid was benaderd…” Ik dacht dit juist vrij aardig
te hebben gedaan. Van Beek (nadat ik had gesproken over de
psyche en het programmeren van hersens en neuronen): „Of je
er nu de neutronen bij haalt, dan gebruik je alleen maar andere
woorden.” Dat was dus de reactie van de hoofdredacteur van
een niet onbelangrijke krantenketen anno 1979.
Ik belde in wanhoop Wim Klinkenberg, die zei niet verbaasd
te zijn dat de heer Van Beek neuronen en neutronen niet uit
elkaar wist te houden. Hij benadrukte als steeds dat we ons eigen blad zouden moeten beginnen. „Als ze mij nu eens hoofdredacteur van Nieuwe Revu zouden maken,” zei ik gekscherend. Hij vatte het serieus op en zei het te zullen onderzoeken.
Zag Jan Cremer voor het eerst terug sinds het debacle van de
ontmoeting met Oliver Stone. „Ik heb er spijt van dat ik aardig
tegen die man ben geweest,” aldus Cremer. „Wat een viezerd,
wat een engerd. Hij is een dope pusher.”274 We waren in de
Mangerie, maar er zat een verkeerde straal in de lucht. We
raakten in een twistgesprek over de onzinnigheid ons met politiek bezig te houden. Hij werd nijdig toen ik hem „onbenullig” noemde, maar geleidelijk kwamen we op veiliger gronden.
Hij was zelfs bereid zijn schilderij van Beatrix en Claus beschikbaar te stellen voor de omslag van een brochure, die ik
van de Open Brief wilde maken. Hij was ook buitengewoon
volhardend in het advies, de titel van het Peter Loeb-boek te
veranderen in Amerika Valt.275 Hij belde Loeb er zelfs tweemaal
meteen over op. De foto van Jimmy Carter met een hand aan
zijn voorhoofd, deze week op de omslag van Elseviers, behoorde ook op onze kaft te komen.276
Op het derde kanaal van Duitsland zag ik een reportage over
Luns en diens NSB-verleden. Er werd gezegd: „Bij een geschikte gelegenheid zal Luns nu wel aftreden, wat een nuttig voorbeeld zou zijn voor Duitse fascisten in overheidsfuncties.”

■

MEM25revisie

1978 – 1979

■

MEM25revisie

08-04-2009

14:09

Pagina 264

19 maart 1979

Belde vroeg naar Lugano om broer Theo geluk te wensen. Hij
was al op kantoor. Omdat het een feestdag is in Zwitserland,
zat hij er alleen en kon, zoals hij zei, een aantal zaken erledigen.
Jan Cremer belde en probeerde zijn voorstel van zijn schilderij
van Beatrix en Claus terug te draaien. Maar ik hield mijn poot
stijf.
Aad van den Heuvel zei dat hij niets met mijn Open Brief aan
Beatrix op televisie wilde doen. „Als De Gaay Fortman die
tekst had geschreven.”
De PvdA wil een punt zetten achter de traditie dat de koningin
de troonrede voorleest. Het wordt de allerhoogste tijd, maar
het is nog veel te vroeg. Het CDA en de VVD verzetten zich er
fel tegen.
Ontmoette opnieuw Jan Kikkert uit Hoogeveen, een jongen
met een mooi lijf. Nam hem mee naar Amerbos. Zalig nummer gemaakt. Evenals Frits van Eeden houdt hij van oudere
mannen. „Ik vraag me zelf ook wel eens af waarom,” zei hij.
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt heeft me 17 maart een brief
geschreven, langer dan anders.277
„Je brief heeft me treurig gestemd en heeft weer eens bevestigd, wat ik allang vermoedde, dat je in een soort woestijn leeft,
waarin je als een dorstige ronddwaalt. Omdat je zelf de oases
niet hebt kunnen vinden, verkondig je luidkeels dat ze er niet
zijn en het allemaal maar luchtspiegelingen zijn van domme
onvolwassen mensen. Je loochent de immateriële zaken en die
zijn het juist die het leven de moeite waard maken. Je gelooft
niet in liefde, vriendschap, religie, schoonheid, etcetera. (Ik laat
het Koninklijk Huis hier buiten, want dat ligt op een heel ander vlak). Je reist de hele wereld door, maar nooit heb je me
verteld van een mooi landschap, van een museum, van een toneelstuk, van een concert dat je ontroerde. Je ziet alleen mensen, die jagen naar geld en carrière, maar voor de grootheid van
menig medemens, die zichzelf wegcijfert en met volledige
overgave zich voor zijn naaste inzet, heb je geen oog. Vroeger
sprak je nog wel eens over muziek, die je mooi vond, maar dat
hoor ik de laatste tijd ook niet meer.”
De vrouw, die ik sedert de oorlogsjaren als een tweede moeder
beschouwde, vervolgt: „Je veracht de wereld, maar daar breng
je niemand verder mee. Je wilt allerlei dingen kapot slaan, maar
er niets voor in de plaats geven,” waarmee ze rechtsstreek bedoelt de Open Brief aan haar andere lieveling, Beatrix. „Nu
277 Brief d.d. 17 maart 1979 (in mijn dagboek natuurlijk aanwezig).
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Liefste Aunty,
Kom zojuist thuis (in de avond) en vind uw lieve brief. Ik ben u
ontzaglijk dankbaar dat u zich de moeite nam uw gedachten en
gevoelens aan en over mij toe te zenden en ik rolde iets anders
vlug uit de machine om u onmiddellijk te antwoorden (want het
gaat het gemakkelijkste op dit ratelding).
Ik ben echter wel nogal van uw beeld over mij geschrokken, omdat dit volgens mezelf in de verste verte niet overeenkomt met de
werkelijkheid. In alles wat u denkt dat ik niet meer geloof (liefde,
vriendschap, religie, schoonheid, etcetera) „geloof” ik inderdaad
niet meer zoals ik vroeger „geloofde”. Maar dat wil absoluut niet
zeggen dat ik tot op zekere hoogte niet meer aan deze waarden
zou hechten. Gelukkig staat mijn volumineuze dagboek er als onomstotelijk dagelijkse bewijs van meer dan veertig jaren notities
hoe ik (bijvoorbeeld) bijna dagelijks nog intens van muziek geniet. Vanmorgen zat ik (nota bene) 1 1/2 uur aan de piano, studeerde vingeroefeningen van Clementi en Czerny en daarna etude
opus 1 no 9 van Chopin. Wanneer ik er niet over spreek komt het
omdat ik me herinner dat muziek u weinig interesseert. Zei u niet
eens dat u nauwelijks het verschil tussen Beethoven en het Wilhelmus kende? Toen u hier die ene keer was (hoe graag zou ik u
niet nog eens hebben uitgenodigd) durfde ik niet aan de piano te
gaan zitten om u iets voor te spelen, of deed ik dit wel? Als ik me
goed herinner deed ik het niet, omdat ik niet wist of het u interesseerde. Deed ik het wel, dan had ik die dag veel moed.
Ik voel me helemaal niet als een dolende in de woestijn. Helemaal niet. Ik beschouw mijn huisje als de goddelijke oase, waar ik
me terugtrek, schrijf, lees, piano studeer en alleen ben en soms,
heel soms vrienden ontvang, die zorgvuldig zijn geselecteerd.
Dan is er Peter, in wie ik zeer veel (niet helemaal) „geloof”. Ik
geloof in niemand helemaal meer. Dat bestaat voor mij niet. Ook
mijn moeder niet. Er bestaan geen onbeschadigde relaties.
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klinkt dit allemaal heel hard en denk je misschien dat ik niets
meer van je wil weten, maar dat is allerminst waar. Ik heb alleen ontzettend met je te doen. Ik wou dat ik je een weg in je
woestijn kon wijzen. Ik weet ook, hoeveel er in je jeugd misgegaan is, waardoor je de geborgenheid van een veilige haven
gemist hebt, waar je eigenlijk zo naar verlangde. Ik hoop dat je
uit deze brief toch mijn hartelijke belangstelling zult lezen en
het je niet beletten zal weer eens te komen. Met beste wensen,
je Auntie.”
Bij thuiskomst ben ik direct in de pen geklommen.
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Neem uzelf. Hoe heb ik niet nu bijna 40 jaren lang u gekend en
altijd bij u belangstelling, een open oor, hartelijkheid en een zekere affectie van u ondervonden. Zo uniek was uw positie in
mijn leven dat u een heel aparte en bijzondere plaats in mijn leven ging innemen, ongeveer als een tweede moeder. Toen
kwam die fatale dag dat u duidelijk ervan schrok, dat ik al uw
brieven als goud in mijn dagboek had opgeborgen, een dagboek
dat voor iedereen (ook Peter, die dit volkomen respecteert) gesloten is geweest en zal zijn en blijven. Dat was de beschadiging,
die nooit meer is weg te denken, althans voor mij tussen ons.
Waarom zou ik als een kip zonder kop door het leven gaan? En
niets maar dan ook niets leren van ervaringen met de werkelijkheid. Welke is de realiteit van mensen? Dat ze fouten maken, wij
allemaal. Dus de beschadigingen zijn er en blijven er en zullen er
altijd zijn. Prima. Maar een beschadiging is een beschadiging.
Daar kan ik nu eenmaal niet om heen. En ik accepteer ze als onderdeel van de onvermijdelijke realiteit van betrekkingen tussen
mensen. Waarom je illusies maken over wat er niet is.
Ik heb u dit nooit en nooit verteld, of misschien ook wel eens.
Maar hoe dikwijls stop ik bij een kapel en brand twee kaarsen, altijd voor Peter en voor mij. Dat is ook een vorm van „geloven”.
Een soort gesprek met mezelf. Een rustplaatsje, een inkeer. Maar
„de” religie zoals die op onzinnige wijze door hele kuddes maar
altijd weer door wordt bedreven als afschuifsysteem voor de
menselijke raadselen vind ik onzinnig. Ik deel de mening van
Marx, Nietzsche en Freud volkomen in deze sector.
Ontroerd? Ik ben dikwijls ontroerd, ook al zeg ik niets. Als ik u
zie ben ik zeer ontroerd. Ik praat dan misschien veel en steeds
maar door, maar als ik naar u kijk ontroert u mij, door uw persoonlijkheid, de vertrouwdheid, uw medeleven, maar ook om
uzelf, om wat u zegt of denkt, of zoals u reageert (zelfs op mijn
open brief aan HKH).
Peter ontroert me altijd als hij thuiskomt of weggaat, zoals ik dit
voelde met mijn moeder vooral de laatste acht jaren van haar leven.
Ik heb de dienstbode van mijn moeder (toen ik een jongen van
tien was woonde zij zeven jaar bij ons in) hier drie dagen vorige
week te logeren gehad om mijn huis schoon te maken. Zij vertelde iets heel bijzonders. Zij was toen mijn moeder in 1970 in
Bilthoven kwam wonen bij haar geweest. Mam had gezegd:
„Marie, weet je wie er direct komt? Wim. En jou kan ik het wel
vertellen, want jij hebt alles vroeger meegemaakt, je weet niet
hoeveel plezier ik van Wim tegenwoordig ondervindt.” Mijn
moeder heeft me zoiets nog nooit gezegd, maar vijf jaar na haar
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dood heb ik het van onze trouwe dienstbode toch nog gehoord.
Ik was zeer ontroerd! Dat kunt u vooral begrijpen.
De wereld veracht ik absoluut niet. Ik doe eerder het tegendeel.
Ik zie precies hoe deze wereld is en geloof die langzamerhand redelijk goed te kennen. Waarom kwam ik zo dicht bij Aurelio
Peccei, de voorzitter van de Club van Rome? Omdat hij (overigens keihard is) maar toch een zeker idealisme heeft behouden.
Ik vraag hem wel eens hoe dit mogelijk is. We spreken er over.
Hij is zeer gesteld op zijn kleinzoons. Zijn vrouw is een schat. Ik
zie dat allemaal heel goed. In zijn laatste boek, La qualité humaine
noemde hij in het voorwoord twee mensen, die hij dank bracht
voor de adviezen en aanmoediging dit boek te schrijven, Alexander King van de OECD (hoofd van de wetenschappelijke afdeling)
en mij.
Het vreemde is, dat ik het koningshuis niet kapot wil slaan. Ik
begrijp niet hoe men dit in mijn stuk kan lezen. Ik wil het koningshuis vermenselijkt zien, ontdaan van absurde illusies en aangepast aan deze tijd van democratisering, meer verstand, meer
rechten voor de vrouw enzovoorts. Een hoofdredacteur van een
twaalftal bladen met een oplage van 830.000 exemplaren per dag
zei over mijn oproep aan Beatrix ons eens te zeggen hoe ze er
zelf overdenkt: „Je bent mal. Ze zit er juist om haar mond te
houden. Ze is alleen maar symbool. Als je die juffrouw vraagt om
wat te zeggen dan kan 1) aan het licht komen dat ze uiterst dom
is 2) dat ze een middelmatige intelligentie heeft en 3) dat ze geen
koningin wil zijn. Dus laat ze in godsnaam haar mond houden.
Ze is een symbool, besef dat nu eens!”
Ik zie Beatrix als een vrouw van 41 jaar en verder niets bijzonders. Alleen zal niemand mij over haar horen spreken als een
monddode pop in een paleis. Wil het koningshuis overleven, dan
zullen ze zich aan de realiteit van nu moeten aanpassen (zoals
professor Mitscherlich stelt in zijn boek Society without father) of
anders gaat het absoluut ten onder.
Volgens mij is Iran niet gebaat met de vervanging van het totem
Sjah door het totem Khomeini. Ook wij schieten er niets mee op
om het totem Juliana te vervangen door Beatrix. Een staatshoofd
is een gewoon mens, die in landen als West-Duitsland, Frankrijk
of de VS voor ten hoogste acht jaren kunnen dienen en dan
neemt men een ander. Erfelijke monarchie is een volkomen absurditeit. Het is zonder meer schizofreen. Dus ophouden er mee.
De elegantste manier is om via een referendum de eerste stap
naar democratisering van het instituut te zetten. Dit is niet kapot
maken. Dit is een constructief voorstel tot aanpassing. Ik ben inderdaad geen De Gaay Fortman, maar die vriendelijke bejaarde
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heer zal het een zorg zijn hoe toekomstige generaties moeten leven en overleven in een ellendige wereld van steeds minder
grondstoffen, steeds meer werkloosheid, minder mogelijkheden,
verslechterende economie enzovoorts. Après nous le déluge is een
oud motto dat nog altijd opgeld doet.
Als u echt goed zou lezen wat er staat heb ik aangetoond dat hoe
meer men in contact komt met de concrete realiteit van de wereld, hoe meer kans we hebben met zijn allen in leven te blijven.
En dan zie ik nog een zin: die geborgenheid, die veilige haven
waar u over spreekt. Ik ben zelf mijn eigen veilige haven, want
als ik van anderen zou moeten afhangen, zou ik op een goede
dag letterlijk creperen. Ik zoek geen mensen met geld of invloed.
Ik ken er enkele en tracht via die weg mijn huid te redden. Ik
erfde van mijn moeder ongeveer 300.000 gulden in aandelen.
Hierop moest ik 60.000 gulden lenen om mijn tante het voorgeschoten geld voor dit huis terug te betalen en 50.000 gulden voor
de belasting op de erfenis. Nu staan die zelfde aandelen op
90.000. Maar ik heb 115.000 gulden schuld aan de bank. Hoe
kom ik hier ooit uit? Wie zal me helpen? Ja, ik probeer via zakelijke „finders fees” een paar commissies op te strijken om mijn
hoofd boven water te kunnen houden. Wat ik verdien is nauwelijks genoeg om hier te kunnen blijven wonen. Ik ben freelance
journalist. Ik heb geen pensioen. Ik heb alleen voor hospitaalopname een verzekering, dankzij u. Okay. Maar ik kom er op die
manier nooit uit. Ik wilde naar Californië verhuizen, omdat het
huisje daar ongeveer evenveel was als dit huis hier. Gelijk oversteken. Maar de aandelen zakten in veertien dagen tijd van 143
punten op 95 punten (ACF). Ik kan dus niets beginnen en ben
met handen en voeten gebonden en in de schulden, zoals trouwens mijn hele leven, omdat ik er de voorkeur aan gaf iets te
schrijven of te zeggen wat ik werkelijk meende of wat ik wist dat
wáár was. In 1972 heb ik een klacht tegen Luns bij de Hoge
Raad ingediend, omdat hij loog over de Kennedy’s. Nu heeft hij
weer gedraaid en gelogen over de NSB. Ik werd door iedereen
opgebeld om commentaar te geven. Ik heb gezwegen. Ik had
geen zin om te zeggen „I told you so”. Ze zoeken het maar uit.
Ik heb toen mijn plicht gedaan en gewaarschuwd. Die man is levensgevaarlijk en die zit nog wel bij de NAVO de zaak te verzieken. Wat kan ik verder doen?
Mijn hele leven heb ik een dure prijs betaald, want ik was niet
om te kopen en niemand kon me iets laten zeggen of schrijven
wat niet waar was, zoals de rest van de persmeute, die zich van
hogerhand wel moet laten uit aanleunen wat wordt voorgeschreven. En nu, nu ik op mijn 53ste jaar voor ik te oud ben om nog
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Wanneer ik op oudejaarsavond 1993 de brief van mejuffrouw
Boekhoudt vind, en mijn eerste reactie erop van vijftien jaar geleden hierboven heb opgenomen, vraagt dit om enkele bemerkingen. Feitelijk was deze brief haar verontwaardigde reactie op mijn
toen te publiceren Open Brief aan haar grote lieveling, prinses
Beatrix, met de teneur van dat er meer moed voor nodig was de
absolute onvolwassen idioterie van een koningshuis – als opperste
totem om de kudde bij elkaar te houden, of in het gareel te houden – te beëindigen, dan om er op Pavloviaanse wijze tot in lengte van dagen mee door te gaan. Mejuffrouw Boekhoudt daarentegen, speelde juist een misschien wel doorslaggevende rol in het
leven van Beatrix om haar met de gedachte te verzoenen eens koningin te moeten worden. Juliana zag er geen kans toe, kon Beatrix niet aan, wilde dat waarschijnlijk ook niet, want zij was al heel
lang in staat om het koningshuis en haar parafernalia te relativeren
in een mate die prins Bernhard, maar nog veel meer prinses Beatrix, grenzeloos irriteerde. De prinsessen Irene en Christina sloegen door naar de andere kant en gingen helemaal hun eigen weg,
alsof ze met prinses van Oranje zijn eigenlijk niets meer hadden te
maken. Margriet zat er tussen in. Er moesten tenslotte „standby
Oranjes” in reserve worden gehouden om niet opnieuw in een situatie te geraken, dat er als in het geval van prinses Juliana in 1936
nog maar een appeltje van Oranje over was. Of althans een persoon, die met kunst en vliegwerk voor Oranje zou kunnen doorgaan. Wat zijn „blauwe bloed” betreft heeft Willem Alexander,
die zegt gereed te zijn de show van zijn moeder over te nemen, eigenlijk nauwelijks nog met de genen van Willem de Zwijger van
doen. Hoe de hersenspoeling van deze jongeman in zijn werk is
gegaan, zullen de psychohistorici wellicht nog eens kunnen reconstrueren. Het feit dat de Oranjemythe anno 1993 onverstoord
wordt voortgezet, blijft een aanfluiting voor de stand van de vaderlandse psychische volksgezondheid.
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geld te verdienen, eens een poging onderneem om mijn oude
dag veilig te stellen schrijft u (out of all people): „Je ziet alleen mensen, die jagen naar geld en carrière!” Hoe is het mogelijk. Ik ben
ook hierover eigenlijk met stomheid geslagen. Maar als u dit
vindt, dan vindt u dit. Ik leg me er god zij dank bij neer want ik
ben (door het leven) gelukkig en gode zij dank, op het ergste
voorbereid. Dat is in ieder geval een les die duidelijk is overgekomen.
Zou nog uren door kunnen gaan en willen gaan maar het is al
middernacht. De tikmachine maakt het u gemakkelijk dit te lezen. Veel liefs en omhelsd door uw Wim.
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Wat me in 1993 verder het diepste schokt is het feit dat de vrouw,
die me na mijn moeder, het langst en intiemst kende – sedert mijn
jeugd in de oorlog dus – een hele reeks gevoelens en gedachten
schreef, die maar weinig hadden te maken met de werkelijkheid
van mijn mind en mijn leven. Hoe was dit mogelijk? Niemand,
dacht ik, wist zo exact wie en hoe ik was als juist zij, mijn lieve
steun en toeverlaat over zovele jaren. Maar als het er op aan komt,
blijkt dat ook zij niet echt weet wie ik werkelijk ben. Ik behoef
haar kritische aantekeningen niet verder tegen te spreken, de
voorgaande pagina’s en dagboeken bevatten de informatie welke
aantoont wie ik ben.
20 maart 1979

Hoe heeft Aunty al die statements in godsnaam kunnen maken.
Ik moet het Peter vragen. Ik vraag me wel de laatste tijd af of
mijn sang froid het directe gevolg is van mams pointing the way, dus
om de realiteit tegen iedere prijs te doorgronden en accepteren.
Ik kreeg een brief van admiraal Zumwalt die ik meteen doorstuurde naar professor Arbatov in Moskou.
Auke Visser, de advertentieman van Nieuwe Revu, was virulent
tegen reclame maken voor mijn Open Brief aan Beatrix, welke
in nummer 13 van 30 maart zal komen.278 Moet je Ger Ackermans als verdediger hebben. „Je verhaal is prima,” aldus Visser,
„maar te geleerd en te wetenschappelijk en je bereikt onze lezers er niet mee.”
„Sla je de mensen zo laag aan?” vroeg ik.
„Ja, ik vrees van wel. Als een brochure heeft dit verhaal meer
zin.”
Ik sprak er met Bert Bakker over, die adviseerde Kees Aarts te
benaderen die brochures van Komrij en anderen publiceerde.
Sonja vroeg om de tekst van Beatrix, die ik bij haar in de bus
deed.
Wat ziet de wereld er anders uit met een zonnestraal. Verlang
naar Peters stem.
Mevrouw Van Dijk uit Baarn279 belde met een piepstem op, die
af en toe overging in huilen. Ze begreep niet dat ik niets liet
horen en deed erg zielig. Ik vond het erg zielig en bood aan
morgen te komen, waar ze niet op in ging. Mevrouw Van Dijk
wordt in april 78. Dan was mam toch anders op haar 78ste en
laatste levensjaar.
Liederen van Mahler, herinnering aan Freddy Heath op Yale
University.
278 Zie bijlage 24.
279 In de oorlog was ik bij de familie Van Dijk in huis.
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Rel in het Britse Lagerhuis over het NSB-lidmaatschap van
Luns. Maar Winston Churchil junior is voor hem op de bres
gesprongen. Eigenlijk blijft Luns een blamage all around.
Het gedonder in de VS over het boek van de voormalige CIAagent Frank Snepp, houdt aan. De Amerikaanse regering wil de
100.000 dollar die hij ermee verdiende nog steeds inpikken,
omdat hij te veel uit de school klapte. Hoop dat Frank het
wint.
Richard Wald van vroeger NBC en nu ABC-televisie vroeg zich
tijdens een conferentie aan de University of Southern Californië af: „Television harps on a very few themes – lust, violence,
sins and virtues – cut across lines and make broad waves. We
live in a society where this is rained down on us all the time.
What is this doing to us? How are my children different from
me? Where is all this data headed to? What is the larger point?
How finally is television changing the character of modern
man?”280
Die vraag houdt me al jaren bezig, alhoewel ik me eerder afvraag wat de effecten ervan op de mind, de neurofysiologie van
de hersenen zijn, met daarna de gevolgen op character en behavior, zo men wil. Dat zijn de lessen van Delgado, Bechterova,
Skinner, en alle anderen mind-bestudeerders geweest.
In 1969 plaatste de socioloog Herbert Krugman zijn secretaresse voor een televisietoestel en bevestigde een pieterige elektrode aan de achterzijde van haar hoofd. „A fine wire ran from the
electrode,” schreef Barry Siegel, „through a wall where it was
connected to a Grass Model 7 Polygraph Honeywell 7600 tape
system and a CAT 400 B Computer.” Wat Krugman eindelijk
wel eens wilde weten, was wat er gebeurt in de bovenkamer
van mensen als ze naar de beeldbuis kijken. De secretaresse zat
in een tijdschrift te bladeren toen het toestel werd ingeschakeld. Zij keek naar het beeld, op welk moment „her brain waves slowed significantly”. Binnen dertig seconden was zij in
een „alpha state – one occurring when someone is relaxed, passive, unfocused and not paying attention to anything”.
Wetenschappers zeggen dat mensen in een alpha state glijden,
wanneer zij bijvoorbeeld in een openhaard staren dus dagdromen, of over een landweg rijden, waarbij ze in slaap kunnen
vallen. Er zijn beta, alpha, theta en delta reacties van hersens,
van levendig naar vertraagd, waarbij een type of wave domineert. Krugman concludeerde in 1969 al dat zijn secretaresse
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(althans haar hersens) niet op de inhoud reageerde van wat zij
zag, maar op de ervaring voor de noise box te zitten.
De fysiologische psycholoog (hebben we die in Nederland?)
Peter Crown constateerde dat Herbert Krugman gelijk had.
Hij somde op „that television, in addition to being a source of
information and entertainment, has taken on the role of ‘the
electronic fireplace’ of our time. Just as gazing into a campfire
can be absorbing and hypnotic, so can gazing at a television
screen. It does not matter what is on. It only matters that there
is something emitting changing patterns of light to capture the
attention. Perhaps this is the reason that many people see terrible shows night after night. They simply need to watch something, no matter how good or bad.”281 Okay, en nog vraag ik
me af welke invloed televisie op de „chemie” van het hoofd
heeft.

Paramount Studios heeft The Warriors uitgebracht, een film
over Amerikaanse straatbendes. In de promotie wordt gezegd:
„These are the Armies of the Night. They are 100.000 strong.
They outnumber the cops five to one. They could run New
281 The Washington Post, 17 maart 1979.
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282 Time, 19 maart 1979.
283 Een spion voor wie? De KGB of de BVD?
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York City. Tonight they are all out to get the Warriors.”282
Sinds de film in 670 Amerikaanse cinema’s is vertoond, zijn er
al drie doden gevallen bij gevechten, die in alle opzichten van
The Warriors waren afgekeken. Kosten: zes miljoen dollar; na
een maand: 14,6 miljoen dollar binnengesleept. Dat is een ander boeiend onderwerp: geweld in films en de invloed op de
samenleving.
Ontmoette John Massaut van de ACF. Een positief punt was dat
een foto van zijn mentor, de heer Van der Spek, nog altijd in
zijn werkkamer staat. Hij heeft een nieuwe vriendin en naast
zijn huis hier een ander huis in Antibes. Hij klaagde steen en
been over de vakbonden, de regering, de belastingen en wat
dies meer zij. „Weet je dat arbeiders tegenwoordig bij vaste
kosten horen? Je mag geen hond meer ontslaan.”
We reden in zijn grijze Jaguar naar de Wilgenplas bij Maarssen.
Nadat hij door mij aan Dirk Keijer was voorgesteld, om na te
gaan of de ACF wellicht zaken met de Sovjet Unie zou kunnen
doen (op mijn jacht naar een commissie), bevestigde hij – wat
Keijer me ook reeds had gezegd – dat de volgende dag BVDagenten zich bij de ACF in Maarssen hadden gemeld. Zijn mededirectieleden hadden hem de huid vol gescholden, dat hij
zich had ingelaten met „een spion”.283 Overigens schijnt de ACF
met Agrartechnik Implant toch mogelijkheden voor een opening naar Rusland te bieden. Hij zei in ieder geval geïnteresseerd te zijn om de beroemde sovjethydrofielboten (die zich op
snelheid uit het water tillen) te gaan importeren. Over het geheel genomen leek het of hij zaken doen met de Sovjet Unie
opnieuw wilde bekijken.
Het enige wat hij ten aanzien van mijn ACF-aandelen wilde
zeggen, was dat het „een kwestie van lange adem” zou worden
voor zij weer op winst en voordeel zouden staan. Hij scheen
huiverig voor een gesprek met NRC Handelsblad. Voorzichtig
hintte ik op een nieuw gesprek met Dirk Keijer.
Bij de VARA liep ik tegen Sonja Barend aan. Zij had gelachen om
mijn Open Brief aan Beatrix en overweegt me in haar programma te brengen. „Met de freule (Wttewaal van Stoetwegen) ben
ik gebrouilleerd, maar misschien samen met Harm van Riel.”
Mijn Open Brief was door Ger Ackermans aangetekend aan
prinses Beatrix gezonden met een verzoek te willen reageren.
De enveloppe was ongeopend geretourneerd. Who the hell do
they think they are? Gabi de Wagt nam een gesprek met me op
voor VARA-radio.
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Jan Cremer waarschuwde me niets met Kees Aarts te maken te
krijgen, zoals Bert Bakker adviseerde. „Die man is een luizenbos. Ik hoor dat hij anarchistische pamfletten uitgeeft. Probeer
liever een ander, zoals Jacco Groot van De Harmonie uitgeverij.”
Ik belde met Dirk Keijer, die onmiddellijk vroeg of John Massaut bevestigd had dat de BVD bij de ACF was gekomen en Keijer „een spion” had genoemd. De BVD zou hebben gewaarschuwd, omdat de ACF een Kriegswichtig bedrijf zou zijn.
Gerard Croiset belde. Mijn gesprek met hem is dus in Hervormd
Nederland gepubliceerd. Het was ook op de radio genoemd.
Hij eindigde met weer een mop. Moos zat in de eerste klas met
een tweede klas kaartje. De conducteur vraagt hem: „Mijnheer, zit u hier wel goed?” Moos: „Heb je me horen klagen?”
Daarop riep Croiset: „Welterusten,” en hing op.
Luister naar het slaan van de pendule van mijn ouders. Altijd
weer keren mijn gedachten bij dit vertrouwde geluid – dat ik
me zo scherp uit De Horst herinner – bij hen terug.
Werk aan de 28ste versie van mijn Open Brief aan Beatrix.
22 maart 1979

Stralende zon. Duiven en meeuwen zitten broederlijk naast elkaar op mijn brood te wachten. Ze weten dat ik eerst de dieren
voer en dan koffie zet.
Kees Aarts las de Open Brief: „Een vervelend verhaal. Er staan
helemaal geen schandalen in. Ik wist dit allemaal al.”
Voor het eerst kwam de hondenbelasting voor controle langs.
„Ik heb geen hond,” zei ik, wat pijn deed.
Omstreeks 13.00 uur belde mejuffrouw Boekhoudt. „Fideel
van je dat je zo hebt gereageerd op mijn kanonnade.” Zij zei
zeer bezorgd te zijn, nu zij over mijn financiële problemen had
gelezen. „Ik begrijp niet dat je bankier of je notaris je niet heeft
gewaarschuwd om niet al je aandelen in een fonds te houden
(ACF dus). Je had minstens de helft weg moeten doen. „Ik deed
slechts wat mam altijd had gedaan.” Ik antwoordde dat de
geldsituatie me inderdaad nerveus maakte. Ik geef toe, in stilte,
dat ik dit ook zei in de hoop dat in plaats van haar eigen vermogen aan de kerk te schenken zij wellicht er aan zal denken
mij iets te geven in herinnering.
Gerard Croiset belde. De Volkskrant had vanmorgen zeer positief over mijn gesprek met hem in Hervormd Nederland geschreven. Hij grapte: „Mijn lijfblad Privé heeft me gevraagd een
wens uit te spreken bij de verjaardag van Juliana.” Daarop
volgde een ingewikkelde zin dat de koningin zich niets van de
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Mijn financiële situatie maakt me nerveus. Ik sta nu zover onder
nul dat het eigenlijk hopeloos is. Word er vroeg door wakker.
Jacco Groot belde. Die Open Brief is niet uitgeven. Ze is niet
af, en je moet wachten. Ik belde Peter Loeb. Zijn partner Peter
van der Velden wil het in september als boekje uitbrengen. Dat
is een prima gedachte, want dan kan ik het verschijnsel koning
en koningshuis eerst nog met psychohistoricus Lloyd de Mause
in New York doorspreken.
284 Newsweek, 26 maart 1979.
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negativiteit jegens het koningshuis moest aantrekken en op de
oude voet verder moest gaan. Bibeb had hem gebeld om te
zeggen hoe goed zij het gesprek in Hervormd Nederland had gevonden. Bibeb belde mij en zei: „Je bent een echte tweeling. Je
had er 300 gulden voor moeten vragen.”
Ontmoette Kees Aarts bij Keijzer. Hij deed vriendelijk, maar
het is een man die ik niet wil kennen. We zaten nota bene aan
een tafel met Van der Pluym en Kees Bastianen van de Volkskrant, die op weg waren naar een zitting van de Raad voor de
Journalistiek. De krant had geschreven dat Piet Dankert gunsten had aangenomen van de Franse vliegtuigfabriek Dassault.
Anne Vondeling heeft de zaak voor de Raad aangespannen.
De Britse ambassadeur in Den Haag, Richard Adama Sykes, en
diens negentienjarige Nederlandse huisknecht, K.D.L. Straub,
zijn bij het verlaten van de ambassade vanmorgen door twee
onbekende mannen doodgeschoten terwijl ze in een Rolls
Royce wilden stappen. Vreemde affaire.
Newsweek meldt dat de koningin en haar dochter nauwelijks
„on speaking terms” meer zijn. Juliana zou de 41-jarige prinses
aanvankelijk de troon dit jaar hebben aangeboden. Zij zou 30
april op haar 70ste verjaardag de afstand van haar koninklijke
taken hebben aangekondigd. „But our sources say that Juliana
has decided to stay on because of her growing conviction that
the ambitious Beatrix lacks a queenly temperament.” Dat weten we dus langzamerhand allemaal.284
Heb het nummer met de Open Brief aan Beatrix bij Nieuwe
Revu opgehaald. Het ziet er prima uit. Ik heb alleen nooit gewild dat ze ons familiewapen op alle zes pagina’s zouden afdrukken.
Bert van Duin van Hervormd Nederland zei uit zichzelf reeds 350
gulden te hebben overgemaakt, dat is dus 200 gulden meer dan
ik vroeg.
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Polder tussen Zoeterwoude-Zoetermeer
Ben gestopt om wat te schrijven. Waarom laat Peter nog steeds
niets uit Londen horen. Komt hij morgen?
Dit wordt een dag van bezoekjes. Na al het schrijven ben ik er
aan toe. Studeerde piano vanmorgen en zou liever thuis zijn
gebleven. Zou Dirk Keijer me niet in dienst willen hebben
voor public relations. In de journalistiek kan ik me op deze manier niet staande houden. Eigenlijk heeft er al meteen na 1956,
Sukarno en Nieuw-Guinea een vloek over gelegen. Als het zo
door gaat, ben ik spoedig mijn image van schrijver en journalist
kwijt en ik wil ook voor Peter zorgen.
Eerst bezocht ik in Zoetermeer mijn oude Van Heutsz vriend
sergeant Martin Portier en Jeanne. Het is de laatste keer geweest voor dat experiment. De hele conversatie concentreert
zich op het oude Indië.
Vervolgens naar mijn oude vriend, schilder-beeldhouder Frits
van Eeden. We omhelsden elkaar. Hij zag er lekker uit. Een
studio vol Abessijnse poezen, een ocelot en andere dieren. Ik
vond zijn ogen, zijn blik, ingrijpend veranderd. Ik weet niet
hoe dit te interpreteren of hoe het te beschrijven. Hij vroeg
zijn resterende dagboeken – want in een vlaag heeft hij er een
aantal verbrand – mee naar Amerbos te nemen.285
Daarna stapte ik af bij Thea Eibergen Santhagens, die ouder
was geworden. Eerst moest ik horen hoe Marius aan kanker
was overleden. Afschuwelijk. Wat een straf. Dochter Jessica
huwde een rotvent en zoon Marius dito, de verkeerde griet.
De ouders waren hierover doodongelukkig. Thea probeert een
miljoen te achterhalen, die bij de HEEMAF en de Kredietbank
spoorloos zijn geraakt.
Tenslotte bezocht ik Rob Soetenhorst en de fameuze Jacqueline, met kinderen. Rob vertelde dat er zeventig brieven
over het bijvoegsel inzake het Oranjehuis (van Adriaan van
Dis) waren binnengekomen. Dit betekent dat honderd mensen
echt woedend moeten zijn geweest, terwijl nog zeker 7.000
mensen ernstig bezwaren moeten hebben gehad. „En we hadden het zo grondig voorbereid en zo gebalanceerd in elkaar gezet,” aldus Rob. Daar zie je weer wat de onzin van een Oranjetotem aan volmaakt redeloze nonsens in breinen van mensen
veroorzaakt. Het is feitelijk sick.
Toen zoon Wirt (16) thuiskwam hoorde ik al aan zijn stem in
de gang, zonder hem te hebben gezien, dat hij waarschijnlijk
een nicht is. Zalige jongen: zijn smoel, bek, lang haar en li285 Ik deed wat hij vroeg. In 1993 heb ik ze aan hem teruggegeven.
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God bless the old lady in Baarn, whom I have known all these
years for better and for worse.288
Aardige brief van Guruh Sukarno met een mooie foto voor
286 Frederik van Eeden, Dromenboek, bewerking Dick Schlüter,Uitgeverij Bert Bakker,
1979.
287 NRC Handelsblad, 23 maart 1979.
288 Het was de verjaardag van mejuffrouw G. Büring Boekhoudt.
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chaamsbewegingen zijn helemaal homo. Ik kon mijn ogen niet
van hem afhouden. Hij was zelf terughoudend om me aan te
kijken. Hij werd na het eten om 21.00 uur door een eveneens
lekker blond ventje opgehaald. Ik gaf Rob een hint dat zijn
zoon gay was, maar hij wilde er niet van horen: het ergerde
hem ten zeerste, zelfs maar de veronderstelling.
Frederik van Eedens Dromenboek is verschenen,286 gebaseerd op
aparte dromencahiers die de schrijver tussen 1889 en 1923 aanlegde. Hij noemde het zijn „nachtboek”. In 1913 somde Van
Eeden in een rede in Engeland negen typen dromen op: de gewone droom; zeer levendige dromen; symbolische dromen;
spotdromen; algemene droomsensatie; heldere dromen; demonen dromen; verkeerd ontwaken dromen; inleidende dromen
en pathologische dromen.”287
Freud meende dat dromen uit een soort doos van Pandora in
ons hoofd voortkwamen, die iets onthulden van onbewuste
strevingen en verlangens. Het ging er om door de vermomming van droombeelden heen te zien. Dromen bestaan uit een
soort geheimschrift dat moet worden ontcijferd. Van Eeden
zag dromen allerminst (als Freud) als manifestaties van het driftleven. Vraag me af of de Weense psychiater werkelijk dromen
tot driften beperkte. Van Eeden zag, volgens de schrijver van
dit artikel – Karel Soudijn, dromen in een breder verband.
Vreemd dat niemand eigenlijk nog afdoende verklaringen weet
te geven voor nachtelijke escapades van de neuronen (information processors) in ons hoofd. Voor mij is slaap te vergelijken met
het op oranje zetten van de verkeerslichten in de mind. „Overdag,” schrijft Soudijn, „houdt een politieagent netjes de deksel
op de doos [van Pandora] (…) des nachts slaapt de agent. Hij
werd afgelost door een bewaker, die zich heel anders gedraagt.” Nee. Dat kan dus niet. Gedachten zitten in neuronen,
in het samenspel van de bits of information stored in the mind.
Overdag treedt het bewustzijn op als politieagent. ’s Nachts
slaapt het bewustzijn, Als de kat van huis is dansen de muizen
op tafel.
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Peter en mij.289 Ook sluit hij het blad Swara Maharddhika in met
vele foto’s van hemzelf en zijn popgroep. Hij zegt: „Yes, I have
become an idol of young Indonesians now. But I am not yet as
rich as you, because I can’t buy a house like you.” Hij refereert
nog altijd aan Peter als „Prince”, zoals zijn zuster Sukmawati en
hij Peter omdoopten toen ze een aantal jaren geleden hier waren. Guruh benadrukt: „I do not want to become just an artist.
I hope that I can do more for the people. Will you support me?
My love for you and Peter, Guruh.”
Peter is weer met zijn hele hebben en houden uit Londen gearriveerd. Hij was bekaf. Edwin is naar Zuid-Afrika, naar zijn
ouders. Peter had een week van constante maagpijn achter de
rug, wat niets voor hem is. Hij had in Londen drie verschillende helderzienden geraadpleegd. Dit werd het meest constructieve jaar uit zijn leven, wat ik dus onmiddellijk op de Californië-plannen betrok. Ik werd er stil en triest van omdat ik dit
alles interpreteer als zijn diepgaande zorgen om zijn toekomst.
Er zit nog steeds geen echte lijn in zijn activiteiten. En vooral,
ik blijf van mening dat hij niet bezig is met wat werkelijk en
echt bij hem past.
Over zijn relatie met Edwin is hij duidelijk: seksueel bleef dat
„verrukkelijk en woest zelfs”. Maar hij had ook een paar andere kerels in zijn vingers gehad in de Londense gym: „Ze waren
te lekker om te laten lopen!” Hij was naar een dokter geweest
om te laten controleren of hij niets had opgelopen. De man
had hem al onderzoekende meteen afgetrokken, wat voor Edwin aanleiding was, toen Peter dit vertelde, om lijkbleek weg
te trekken.
Vanmorgen heb ik eerst in Baarn een roos gekocht en bij mejuffrouw Boekhoudt laten bezorgen. Daarna ben ik naar de
twaalfde lustrumviering ven het Baarns Lyceum gegaan. De
heer Smit (82), eertijds onze conciërge, was aanwezig. Hij zei:
„Ik heb nog aardige brieven van je uit Amerika.” Hij was zo
vriendelijk het lokaal van mejuffrouw Saetrang, Natuurlijke
Historie, voor me te openen, want ik wilde zien of bijvoorbeeld de Narwaltand, die mijn vader me eens gaf om aan het
Lyceum te schenken, nog aanwezig was. We keken overal en
vonden hem inderdaad boven op een kast uitgestald. In de
gang hing een foto van de hele school uit onze tijd. Ik zag zo
ontzettend veel bekenden. Ik zag een jongetje dat ik zou hebben kunnen zijn. Zeker was ik er niet van. Er waren slechts enkele bekenden op de reünie zoals Herman van den Akker en
289 Zie bijlage 25.
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Mejuffrouw Boekhoudt belde om te bedanken voor de plant.
Zij was naar de reünie gegaan toen ik al weg was.
In Havana wordt toegegeven dat er sprake is van economisch
mismanagement. Terwijl de suikeroogst van 1978 de een na
grootste ooit is geweest en voor 4/5 van de totale export van
het land zorgt is Castro toch met „economic soul searching”
begonnen, omdat de aanvoer van „basic foods” hapert, terwijl
ook het publieke vervoer achterop is geraakt. Huren in Cuba
bedragen slechts zes tot tien procent van de salarissen, wat ook
een onhoudbaar ideaal blijkt.290 Wat het regime van Fidel vooral nodig heeft, is meer Westerse goederen en valuta. Ze liggen
nu bijna twintig jaar onder een Amerikaanse blokkade, die nergens op slaat, maar over het vertrappen van die mensenrechten
wordt met geen woord gerept natuurlijk.
JE MOET MAAR DURVEN heet een zoveelste hoofdartikel in De
Telegraaf dat moet aantonen wat een schoften de communisten
zijn. Volgens de Pravda zijn Westerse journalisten „informatiemisleiders”, die de feiten misvormen. De massa-informatie
door de „kapitalistische pers”, wordt volgens Pravda gebruikt
om tot oorlog en haat tussen de volkeren aan te zetten. Wat De
Telegraaf alleen al over de jaren ten aanzien van mij wel en niet
heeft gepubliceerd, is om ervoor te zorgen dat ik als Nederlander en als journalist word gehaat en geminacht. Belachelijk.291
Jean Monnet is negentig jaar geworden en overleden. „The
world is divided between those who want to become someone, and those who want to accomplish something.” In zijn memoires herbevestigt hij zijn rotsvast vertrouwen in de uiteindelijke redelijkheid van mensen. Ik denk, daarentegen dat de
Untergang des Abendlandes gegarandeerd is, juist omdat die redelijkheid faliekant afwezig is en tot uiteindelijke destructie van
alles en iedereen zal leiden – en hoop dat ik ongelijk heb of zal
krijgen. „The sovereign notions of the past,” aldus Monnet,
„can no longer solve the problems of the present. They cannot
ensure their own progress or control their own future.”292 Ja.
En de EEG is slechts een fase in een toekomstig hergeorgani290 International Herald Tribune, 24 maart 1979.
291 De Telegraaf, 21 maart 1979.
292 Time, 26 maart 1979.
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Frans van Bunschoten, nu een kolonel in het leger. Folkert van
Dijk was er die aanvankelijk deed of hij me niet zag. Margot
Baud Van Suchtelen van de Haare, was afwezig. Ben vrijwel
meteen weer vertrokken.

■

MEM25revisie

1978 – 1979

■

MEM25revisie

08-04-2009

14:09

Pagina 280

seerde wereld. Ja. De Gaulle vond Monnet maar een dromer.
Ik vrees dat dit klopt. De fundamentele onbeschaafdheid van
de kuddes is allerminst verdwenen, noch in West-, noch in
Oost-Europa. Het lijkt allemaal „beautiful and dandy” zolang
het goed gaat. Maar o wee, als er andere tijden aanbreken.
Vanavond hadden Peter en ik een, op het randje van vervelende, conversatie, niet in de laatste plaats omdat ik duidelijk probeerde te maken dat mijn fondsen low waren. Al bijna tien jaar
ben ik bezig met het leggen van zakelijke contacten, eerste met
Dewi Sukarno’s bankiersvriendje, Francesco Paesa, dan natuurlijk met Dirk Keijer, Abdelkadir Chanderli en verscheiden anderen, maar echt zoden aan de dijk heeft dit niet gezet. Ik blijf
interen. Ik waarschuwde dat ik minder gemakkelijk vliegtickets
zou kunnen regelen en dat uiterste zuinigheid even was geboden. Ik geloof niet dat ik er in slaagde de ernst van de situatie
over te dragen, want in bed spraken we er verder over. Hij zei:
„Als de nood het hoogst is, is de redding nabij.” Ik vind het een
ramp dat ik Peter nu niet kan bijspijkeren. Ik moedigde hem
aan de Belg Harry Kümmel te bellen, die naar Spanje was gekomen om hem te betrekken bij zijn films. Maar Peter houdt
hem een beetje af, omdat hij zijn handen niet kan thuis houden.
26 maart 1979

Ik sliep slecht door de geldbeslommeringen.
De door Khomeini aangestelde premier van Iran, Mehdi Bazargan, heeft de grootste moeite om de extreem orthodoxe
mullahs van nog meer waanzin af te houden. Na de eerste 62
executies van prominente Iraniërs werd oud-premier Amir
Abbas Hoveida voor een kangeroo court gesleept, een man die
dertien jaar premier van Iran was geweest, en vorig jaar door
de sjah zelf af was gezet „wegens corruptie” voornamelijk om
de critici van de vorst in toom te houden. Eigenlijk heeft de
sjah met dit soort principeloze wanhoopsdaden zijn eigen ondergang voorbereid. Bazargan vertrok voor de zoveelste maal
naar Qum, waar Ayatollah Khomeini zijn twintigste-eeuwse
inquisitie voert tegen allen die tegen God hebben gezondigd.
Hij wist de man eindelijk te overtuigen de executies stop te
zetten en de kangeroo courts op te heffen. In Genève schreeuwt
de International Commission of Jurists moord en brand.293
Sonja Barend belde dat ze me inderdaad over de Open Brief
aan Beatrix in haar programma wilde hebben. De heer Van
293 Time, 26 maart 1979.

280

08-04-2009

14:09

Pagina 281

27 maart 1979

Premier Menachem Begin en president Anwar Sadat van Egypte hebben op het gras bij het Witte Huis onder het toeziend
oog van Jimmy Carter een vredesakkoord getekend. „A new
dawn,” zei Sadat, „emerging out of the darkness of the past.”
Carter tekende voor de gezelligheid mee, want de Amerikaan
had zich in het bijzonder voor dit papier uitgesloofd. Ik vrees
dat de overgrote meerderheid van de Arabieren er geen flikker
mee te maken wil hebben.294
Anderhalf uur met Ellen Blaaser, assistente van Sonja en nog
een meisje, het komende programma doorgesproken bij Keijzer. Knap gaat het standpunt innemen dat Beatrix slechts een
symbool is. Toen ik over politiek en de USSR begon, begreep ik
dat ik me de moeite had kunnen besparen en dat dit hun petjes
te boven ging. Nadat ik ook had gezegd dat ik weigerde geschminkt te worden, leken ze geschokt.
Toen ik thuiskwam had Peter koffie gemaakt. Ik ontdekte dat
de band waar de uitlaat aan hangt, was gebroken, wat me opnieuw nerveus maakte, waar Peter dan onmiddellijk op reageert. Hij vertelde later in Thermos dat zijn handen trilden,
reagerend op mijn nervositeit. Dan voel ik me direct zeer
schuldig, wat me zelfs deed terugdenken aan die keer dat ik (in
het begin) zo razend werd op Keke omdat hij stijf stil bleef
staan, dat ik hem een tik gaf en dat hij over het pad rolde. Later
prepareerden we een visje. Hij ging hardlopen. „Er zit iets zeer
positiefs in de lucht,” zei hij. „Ik weet niet of het met jou of
met mij heeft te maken, maar er gaat iets gebeuren.”
De ACF-aandelen zakten tot 88 punten.
André Douw zegt bezig te zijn om een strijkkwartet te componeren.
Ik vroeg Jan Cremer of hij naar het feest van Peter Loeb zou
gaan. „Daar ben ik veel te exclusief voor. Ik ga nooit naar zulke
party’s.”
„That way, he reassures himself, saying he is far above those
people, but in reality it shows he is insecure,” zei Peter terecht.

294 International Herald Tribune, 27 maart 1979.
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Riel wilde het wel doen, maar zat ergens in Duitsland en moest
gehaald en gebracht worden, dus in plaats daarvan zou nu
Henri Knap als tegenpartij optreden.
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Raymond van den Boogaard, Oost-Europa-redacteur van NRC
Handelsblad, schrijft waarom hij het artikeltje over de rehabilitatie van Stalin – waar Volodja Molchanov me over informeerde
– niet plaatste. Die geruchten circuleerden al jaren. Op Stalins
honderdste verjaardag is het tijd voor een verhaal over de man.
André Spoor vroeg me al enige tijd geleden of ik Van den Bogaard aan Molchanov wilde koppelen want de man gaat wellicht voor NRC Handelsblad naar Moskou. Dit heb ik dus geprobeerd tot stand te brengen, maar Volodja ontwijkt Raymond.
„Ik zal hem net zo lang achtervolgen tot ik hem inderdaad te
spreken zal krijgen,” aldus de NRC-redacteur.295
In de bocht bij de afslag naar Amerbos zitten ’s avonds altijd
veel konijntjes. Toen we er vanavond arriveerden zei ik letterlijk in me zelf: „Konijntjes, pas op, here I come!” maar het was al
te laat. Iets voorbij de bocht, een flits. Ik reed dwars over een
bruin konijntje; met een klap. Het sloeg ons allebei meteen op
de maag. Wie weet hoeveel plannen het diertje had, of het wilde gaan huwen met een ander geliefd konijn, zeker na de barre
winter te hebben overleefd.
29 maart 1979

Eigenlijk wil ik helemaal niet in Californië gaan wonen. Ik zou
in de buurt van Peter willen blijven, zolang hij aan Londen
kleeft (aan Edwin). Hij heeft gisteren een aantal uren met Harry Kümmel gesproken waar niets is uitgekomen, lijkt me. Ik
zag dat hij voor het eerst met zijn mond trok, alsof hij er nerveus over was. Op weg naar huis streek ik langs zijn hoofd en
zei: „Je hebt een huis, je hebt een rustpunt, niet iedereen heeft
dat.” Ik probeerde hem zoveel mogelijk op zijn gemak te stellen. Bij thuiskomst lag er een cheque uit Keulen van 500 Dmark voor hem, wat minder was dan hij had verwacht. Er was
200 D-Mark voor zijn couchette in de trein afgetrokken, omdat
hij het betreffende kaartje niet had ingeleverd. Ik paste het verschil aan en gaf hem de resterende beloofde centjes van wat ik
van Privé had gekregen. Ik ben dus intens bezorgd over hem,
wetende hoe deze zaken hem aangrijpen.
We zijn gisteren in Brussel geweest, Peter om Harry Kümmel
te ontmoeten. Ik zag mijn oude vriend Vladimir Kouznetsov
terug, nu „de macht” achter de schermen op de sovjetambassade in België. Ik vroeg hem, vooral vanwege zijn kennis van zaken op zijn eerdere post in Den Haag, hoe het kwam dat Bel295 Ik wist toen uiteraard niet dat de BVD Van den Bogaard al had benaderd met hem
samen te werken vanuit Moskou. Volodja ontweek de man kennelijk niet voor niets.
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gië zoveel betere betrekkingen met de Sovjet Unie had dan
wij. Er opereren al elf tot dertien sovjetbedrijven in België.
Elorg – uit Nederland gesmeten – „draait hier prima,” aldus
Kouznetsov. Hij vervolgde: „In part, it is a difference of approach, because there are many international organisations here
in Brussels. De state of mind of the Belgians is more open than
the Dutch. They are here more inclined to cooperation with
us.” In Le Soir verschijnt een open forum pagina waar ze bijvoorbeeld niet zullen aarzelen leidende figuren van de Belgische Communistische Partij aan het woord te laten. Zoiets is in
De Telegraaf immers ondenkbaar. „Holland likes to teach and
does not want to be taught. Belgian politicians are more openminded and less stubborn. They like to learn.”
Op mijn vraag of de indruk juist was dat de nieuwe ambassadeur in Den Haag een afschuivertje uit Moskou was, zei Kouznetsov: „His nomination means, that my country abandoned
all hope to achieve anything in Holland. Go to China, what is
happening there is very important,” adviseerde hij. „Mr. Deng
Xioaping knows what he is doing. Words mean nothing. You
can call a flat a palace. It’s practice that counts. Criteria for truth
lay in the practice. Pragmatism means, that you have an eye for
now. Pragmatism and dialectics produces practice. What counts
is what Chinese minds have in front of their eyes, and this is,
China in a thousand years from now.”
Kouznetsov vertelde dat hoe slechter de betrekkingen met Den
Haag werden, hoe eenvoudiger het besluit had gelegen sovjetbelangen naar België te verplaatsen. „We abide by Belgian
laws,” zei hij. „Take the many ships that were welcome here.
Our magazine Ogonok sent a Jewish journalist to Belgium and
was received here by many Jewish organizations. Such a move
is unthinkable in Holland.”
„Wordt Stalin gerehabiliteerd?” vroeg ik.
„Never.” Stalin was nog steeds begraven voor en niet in het
Kremlin. Hij werd uit het mausoleum gehaald. „It is premature to judge Stalin. There are still too many people alive who
suffered from his massacres.”
„The kulaks?”
„No, massacres: because many kulaks were surviving.”
Ik vertelde van mijn Open Brief aan Beatrix.
„Do you know how the royal family in Saudi Arabia choses a
heir?” vroeg Kouznetsov. „An eldest son is killed if he tries to
get on the throne. Ask the Saudi embassy in The Hague.” Hij
zei dit dus, omdat Beatrix druk op haar moeder zou uitoefenen
om voor koningin te kunnen gaan spelen.
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Twee jonge journalisten arriveerden tegen 14.45 uur: Youri
Iasnev, de correspondent van Pravda en diens aanstaande opvolger, Roudolf Poukhov. We hebben heel wat onderwerpen besproken. Ik concludeerde dat er geen US-USSR-botsing zou komen dankzij het Kremlin. Kouznetsov herhaalde enkele malen
dat hij mij veranderd vond, maar zei niet waarom.
In Antwerpen bezocht ik de tentoonstelling in het Bouwcentrum, waar een tentoonstelling over sovjetjeugd is georganiseerd alwaar Volodja Molchanov de scepter zwaait. Hij vloog
me om de hals en had hulp van drie Nederlands sprekende,
Russische meisjes. Het was gênant: er kwam geen hond kijken
eigenlijk, alhoewel na 17.00 uur werd het iets beter.
Hij vertelde dat in hun kamers in het Eurocrest hotel afluistermicrofoontjes zowel in de radio als onder de telefoon tussen de
bedden in waren gemonteerd. Een sovjetmonteur, die programma’s wilde opnemen, had dit ontdekt. „Dat gebeurt bij
ons ook,” zei Volodja, maar goed dit was het vrije België. Harry Kümmel vond het een grof schandaal en dacht dat alleen de
publiciteit dergelijke idioterie zou kunnen voorkomen.
Ik werd in de kamer van Volodja uit Nederland gebeld door
het journalistenforum op de radio met Ton van Dijk, H.
Knoop en andere zwetsers. Het begon met het onderwerp Van
Agt en Helmut Kohl. De moderator belandde bij mijn Open
Brief van Beatrix en somde de tekst nogal gebrekkig op.
„Zo is het dus niet,” zei ik.
„Hoe is het dan?”
Ik legde uit dat het er om ging een vrijere keuze van staatshoofd te bewerkstelligen, dan de erfelijke monarchie.
Ton van Dijk: „Eindelijk weer eens een aardig stuk in de Nieuwe Revu,” maar hij vond het wel een beetje lang. De verbinding
werd natuurlijk verbroken. Ze belden niet terug; fuck them.
Abdelkadir Chanderli bevestigde intussen dat er via hem
1.400.000 barrels olie aan de heer Dirkx in Rotterdam waren
verkocht, dus dit zou betekenen dat ik recht heb op een eerste
commissie van Transoil in Rotterdam. Hoeveel?
Frank Heckman belde om te zeggen de Open Brief aan Beatrix
te hebben gelezen: „Zeer goed.”
Belde Henk Hofland om te vragen wie Henri Knap was. „Dat
is de ‘boekanier’ van Het Parool,” zei hij. „Hij loofde een eikenloof met de rupsen uit aan jongetjes die dieren redden en
een fooi voor een hond, die gescheten had op een plaats, waar
iemand er zijn nek over brak. In de oorlog deed Knap mee aan
hoorspelletjes. Hij was lid van de Kultuurkamer. Dick Verkijk
schreef een boek over de jaren 1940-1975 en toen Knap er de
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30 maart 1979

Three Mile Island, de kerncentrale in Harrisburg in Pennsylvania, lekt.
De advocaat van oud-premier Zulfikar Ali Bhutto van Pakistan
heeft bekend gemaakt dat de gerechtelijke strijd het doodvonnis ongedaan te maken, is mislukt en dat zijn leven nu alleen
nog afhangt van de wil van president Zia ul-Haq om hem gratie te verlenen. Dit doet deze CIA-basterd nooit. Bhutto’s zuster,
Begum Munawar Islam, zei na een bezoek aan de gevangenis
dat de oud-premier opnieuw was geslagen om hem een bekentenis af te dwingen, dus dat hij een verzoek om clementie zelf
zou tekenen. Bhutto weigert een dergelijk verzoek tot Zia te
richten. De advocaat zegt dat Bhutto mentaal gereed is het
doodvonnis te ondergaan.
Peter Loeb vond het sneu voor Gerard Huysmans dat zijn tekening niet op de omslag komt, na het advies van Jan Cremer,
maar plaatst deze nu op pagina drie. Dat is okay.
Peter zong in de badkamer beneden, toen ik thuis kwam. Hij
zegt dit niet te willen doen wanneer ik thuis ben. Hij zei: „Ik
hoop niet dat je door de slechte behandeling van Keijer in een
rotbui bent.”
„Daar haal jij me wel uit.”
„Daar is veel energie voor nodig.”
Straks de uitzending van Sonja. Het is eigenlijk niet voor te bereiden. Gewoon mijn hersens gebruiken.
De Tijd 296 wijdt een omslagartikel aan Jan Foudraine’s nieuwe
boek Oorspronkelijk gezicht. Hij staat in kleur afgedrukt in de
oranje outfit van Swami Deva Amrito van de Bhagwan Shree
Rajneesh beweging in Poona, India, waar hij zich nu schijnt te
vestigen. Vreemde zaak. Wat zou er met hem zijn gebeurd?
Camus schreef in 1937, toen hij 24 jaar was, „Narrative – the
man who does not want to explain himself. He dies, alone in
being conscious of his truth – Vanity of this consolation.”297
Vijf jaar later schreef hij l’Etranger wat hem een Nobelprijs bezorgde. Hij kwam om bij een auto-ongeluk toen hij 47 jaar
oud was.
296 De Tijd, 30 maart 1979.
297 Herbert R. Lottman, Albert Camus: a biography, Doubleday, New York, 1979.
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lucht van kreeg dat hij er in zou staan, ging hij een tijdje naar
Amerika. Hij mag nu alleen nog wat in het bijvoegsel van Het
Parool schrijven. Hij is een ijdeltuit en hij heeft een paardenpoot, dus hij is invalide. Hij is ook nog een der weinigen, die
nog pommade in zijn haar smeert.”
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„Camus invented himself,” aldus John Leonard in The New
York Times. „He was born poor white trash, and grew up
studying under the family’s single electric ‘suspension’ light in a
room without books or magazines in a working-class slum of
Algiers. Doubtless it helps, if you grow up poor, to live near the
sea and under the sun that were so important to his imagination of Mediterranean cultural possibilities, but the help is marginal.”
Schaamde Camus zich voor zijn moeder? „When you invent
yourself, history ought not to change the terms of reality; you
are powerless to uninvent yourself and merely dissipate.”
Leonard eindigt aldus: „Camus knew about Soviet slave labor
camps a generation before the New Philosophers were surprised by Solzhenitsyn, while Sartre played his bloody harmonica and Simone de Beauvoir was absurd. Of course, they didn’t
know that he would die why they still needed him.”298
Paul van ’t Veer schijnt een nieuwe uitgave van de Liefdesbrieven
van Multatuli te hebben verzorgd.299 Zoals ik die burgerman
ken, lijkt hij me de laatste persoon in dit lieve vaderland die
zich met een dergelijk karwei bezighoudt. De eerste vrouw,
Tine van Wijnbergen, vluchtte uiteindelijk met de kinderen
naar Nederland. De tweede „grote liefde” was Mimi Schepel,
de 27-jarige dochter van een majoor. Zou ze misschien wel
moeten lezen, 317 pagina’s. Tine, zijn Peter dus. Ik was 42
toen ik Peter ontmoette, hij was 21. Druk hem altijd op het
hart mijn honderden en honderden brieven te bewaren, want
eens zouden ze parallel aan mijn dagboek moeten verschijnen.
Ben samen met Peter naar de Meervaart gereden. Er werd wijn
geserveerd met bitterballen, maar we bleven uit de buurt van
de „beroemdheden”. De zaal liep vol. Ik zag Bram en Freek,
een punkartiest, zijn gezicht verzilverd, half kaalgeschoren
hoofd. „Is er een dokter in de zaal,” reageerde Henri Knap.
Sonja vond dat de jongen op de VARA-haan leek. Ook Herman
Stok en Lettie Kostermans waren aanwezig. Zij hielden na dertien jaar op samen een programma te maken. Peter stapte op
Stok af en zei blij te zijn dat het programma Wachten op middernacht tenminste bleef.
Sonja zei bij de opening van haar programma dat ik Beatrix had
geschreven, maar zij liet Nieuwe Revu weg, want omdat Hans
Wilbrink de zaak al vorige week in de stalletjes had gelegd, was
er nergens meer een exemplaar te krijgen. De timing is dus weer
geweldig. Sonja vroeg een dame in het publiek, of zij, zoals
298 International Herald Tribune, 28 maart 1979.
299 NRC Handelsblad, 23 maart 1979, door Paul Marijnis.
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300 Herinner me niet wat ik droeg: waarschijnlijk een sweater.
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Beatrix, koningin wilde worden. „Ik niet hoor dat is toch uit
de tijd,” zei de vrouw. Daarop vroeg Sonja dit aan een heer uit
het publiek. Hij kon natuurlijk geen koningin worden, maar
hij hoopte wel dat de traditie zich zou voortzetten.
Nadat Knap en ik waren gaan zitten, hij in een zwart pak met
ridderorden en een plastic aktetas, somde Sonja mijn artikel ter
zake op.300 Daarna vroeg ze mij, waarom in een weekblad en
niet gewoon op de bus gedaan. „Jij weet beter dan wie ook,
Sonja, wat de invloed van de media is. Ik vond dat dit onderwerp van het automatisme van een koninklijke erfelijkheid in
een tijd van meer verstand, meer rechten voor vrouwen en
noem maar op, opnieuw onder de loep moest komen.” Ik gaf
het voorbeeld van wat de koningin van Zweden vorige week
op de Duitse televisie had gezegd, „Ja, ik ben wel koningin geworden, maar ik ben dezelfde vrouw van voordien.” Ik noemde de RVD een ramp met fossielen als Gijs van de Wiel en Willem van den Berge. Het werd tijd dat het Huis van Oranje
meer open werd.
Henri Knap refereerde aan de vijfde pagina.
„U bedoelt pagina zes?” viel ik in de rede.
„Nu ja, ik lees vlug,” zei hij.
„Dat is altijd verkeerd, want dan leest u niet goed.”
Hij wilde duidelijk maken dat ik ten onrechte over vier eeuwen monarchie had geschreven.
„Dat is waar maar iedereen begrijpt dat ik over vier eeuwen
Oranjes spreek.”
Hij had zich grenzeloos geërgerd aan mijn stijl Beatrix met „je”
en „jou” te benaderen.
„U hebt toch niet met Beatrix in de zandbak gezeten?” vroeg
hij.
Dat was dus exact hetzelfde „bezwaar” dat mejuffrouw Boekhoudt had geventileerd. Ik wilde haar niet in het geding brengen, omdat zij dit niet wenst, maar ik heb Knap achteraf wel
op die band met dezelfde opvoedster gewezen.
„Dat had u moeten vertellen,” riep hij uit.
„Nee, juist niet. Ik heb haar eens geïdentificeerd in gesprek
met Bibeb, wat de oude dame Hartschmerzen had bezorgd.”
Ik vertelde Peter dat Aunty over de Open Brief tegen me had
gezegd: „Je kent haar niet, hoe weet je dat?” Mejuffrouw
Boekhoudt vergeet gewoon dat we tientallen jaren samen over
Beatrix hebben gesproken, ook al hield ik dikwijls rekening
met haar wens tot geheimhouding en schreef zelfs lang niet al-
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les in mijn dagboek. Maar daarom ben ik redelijk op de hoogte
van heel veel meer dan hier weergegeven.
Daarop zei Knap iets over Juliana waarop Sonja hem in de rede
viel: „U hebt toch ook niet met Juliana in de zandbak gezeten?”
„Bijna,” antwoordde Knap, die zei maar een jaar met haar te
verschillen.
Ik sprak over de „rot job” van spelen voor koningin en dat
Beatrix bijvoorbeeld bij het openen van het jaar van het kind
als „een zuurpruim” overkomt, maar wanneer je haar ontmoet
in levende lijve „is zij een schat”. Ik weet toch dat Beatrix als
meisje heeft gezegd met zoveel woorden „het een ramp te vinden koningin te moeten worden” Als je alles wat ik van Aunty
hoorde, aanvult met een dosis Croisetiaanse intuïtie en nadenkt
over hoe deze prinses werkelijk is, dan staat voor mij vast dat
mensen die tegen haar slijmen, omdat zij Beatrix is, door haar
als idioten worden gezien. Het kan niet anders. Ook Egbert,
een kerel waar Sonja al acht jaar mee samen schijnt te wonen,
was aanwezig. Hij runt de camera’s. Ellen Blaaser gaf Sonja na
afloop van het programma een zoen.
Ik vond het zalig dat Peter aanwezig was We zaten naast elkaar
bij de VIP’s. Hij kwam aan het einde ook even in beeld. „Wat
was je kind weer mooi,” zei Ton Kors later per telefoon.
Ik heb ook gezegd, sprekend over Willem Alexander: „En
moet die nu ook gehersenspoeld worden om over dertig jaar
koningin te worden?”
„Je bedoelt waarschijnlijk, koning te worden,” corrigeerde
Sonja me.
„Laten we het hopen,” zei ik droogjes.
Peter vertelde later dat Herman Stok, Lettie Kostermans en anderen zich slap hadden gelachen. Aan het einde kwam Paul
Haenen, het vaste nummer als travestiet. Afschuwelijk. „Zij”
vertelde het programma samen met Beatrix te hebben gevolgd.
Zij kende Oltmans, waarvan bekend was dat hij in de sauna
met een portretje van JFK onder de oksel liep. Henri Knap hield
zich altijd op in een nudistenkamp. Nu wilde Beatrix een bonbonnetje. Ik begrijp niet wat de VARA in de onzin ziet.
Ik vroeg Peter: „Denk je dat Beatrix heeft gekeken?”
„Als ze geïnteresseerd is wat hier gebeurt, ja.”
Er werd een enquête gehouden: bent u voor of tegen het
voortzetten van het koningshuis?
Ik waarschuwde Ellen dat dit de verkeerde vraagstelling was.
Ze hadden moeten vragen: bent u voor meer openheid, of
bent u voor de erfelijke monarchie desnoods.
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Er zijn al wat reacties bij Nieuwe Revu binnengekomen, waarvan ik die van Mat Heffels van het studentenblad Glamoer in
Nijmegen de aardigste vind: „Schitterend. Je hebt je naam
weer eens uitgebreid eer aangedaan. Alleen ben ik bang dat het
lieve kind niet terugschrijft, zal ook wel niet mogen van ma.
Of misschien word je wel op de thee genodigd om het uit te
praten.”
Peter maakte me opmerkzaam op een brief van bisschop Simonis van Rotterdam, die pleit voor vriendschap tussen heren
„zonder seksuele relaties”. Het is een vervolg op zijn brief van
11 december dat homoseksueel gedrag niet mag worden goed289
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De uitslag was natuurlijk 81 procent voor en 19 procent tegen.
Ik had dus op een point blank vraag van Sonja gezegd dat als de
meerderheid voor bleef, „dan gaan we vrolijk met de Oranjes
verder”.
„Beatrix hoeft helemaal niets meer over dit onderwerp te zeggen,” aldus Knap, „want zij heeft steeds duidelijk aangegeven
het koningsschap te zullen aanvaarden. Hier bestaat geen twijfel over.”
Ik besloot met: „Mijnheer Knap, u bent journalist, u bent de
enige journalist die ik ooit heb ontmoet, die tegen meer openheid rond het Huis van Oranje is. Dat is interessant.”
Gaf Sonja later een zoen. Peter en ik vertrokken onmiddellijk
naar Adriaan van Dis, die geslaagd is voor zijn doctoraal Nederlands. We bleven maar heel kort op deze party. Ik zag Spoor
ergens en Soetenhorst met zijn Jacqueline. Het was barstensvol.
We kenden er eigenlijk geen hond. Peter gapte een plantje mee
dat op de trap was achtergelaten en nu bij mams portret staat. „I
got the urge,” zei hij.
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gekeurd.301 „U bent geroepen tot een liefde van een hoge orde,
die ook zonder seksuele contacten diepmenselijk en verrijkend
kan zijn. Op die manier zal men zich meer mens voelen, innerlijk vrij, omdat dan het geweten zuiver is.” De man weet dus
echt niet waar hij over spreekt. Peter en ik hebben sedert 1967
volgens het Simonis-recept gehandeld en geleefd. Maar daarnaast hebben we geen van beiden seksueel stil gezeten. Wil
Simonis van homoseksuelen veredelde paters maken? Hij is
gek.
Telegram: Nieuwe Revu-redactie in Breukelerveen in vergadering bijeen heeft verhitte discussie onderbroken voor Sonja’s
goed nieuws show, bravo Willem, Redactie.”
Na al het slechte nieuws had ik gehoopt nu eens iets positiefs te
zullen ontvangen, maar er is een brief van Robert Keedick gekomen, die wat hem betreft een einde maakt aan mijn lezingen
voor Keedick Lecture Bureau. Heb het toch nog op de kop af
21 jaar volgehouden.
Casper van den Wall Bake belde. Hij had Sonja gezien. „Ik
vond het een happening. Ik heb je brief aan Beatrix gelezen, en
inhoudelijk sta ik erachter. Ik ben het zelfs wel met je eens.”
Aad van den Heuvel vond het „een raar programma”. Hij zei:
„Om te beginnen weet ik niet of de mensen wel wisten wat je
in Nieuwe Revu hebt geschreven. Je bent nu overgekomen als
iemand die het koningshuis weg wil hebben. Wat je schreef is
meer. En hoe het publiek dan reageert op twee ruzie makende
heren!”
Knap zei ook nog dat ik laatdunkend over „een opgedofte mevrouw in de Gouden Koets” had geschreven. Dus eigenlijk
exact de bezwaren van mejuffrouw Boekhoudt. „Dat vind ik
ook,” heb ik geantwoord. Peter zei: „Je kwam zoveel oprechter over dan Knap.”
Dirk Keijer deed alsof hij niet wist dat via Chanderli 1.400.000
vaten olie naar zijn vriend Dirkx in Rotterdam waren gegaan.
1 april 1979

Jan Cremer vindt dat ik me teveel door Henri Knap heb laten
inpakken. Hij is de enige die dit vindt.
Gistermiddag ben ik met Peter – voor hem was het a must waar
hij de schurft aan heeft – naar de Keijers in Hilversum gegaan.
Bettina Keijer 302 opende de voordeur. Dirk zei meteen dat hij
de afspraken met collega Baehr „onzakelijk” vond. „Ik zal je de
komende weken 5.000 gulden overmaken.” Over de olieleve301 NRC Handelsblad, 30 maart 1979.
302 Zuster van Dirk Keijer. Zij is zakenvrouw in New York met sovjetcontacten.
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Peter heeft gisteravond zijn Yank afgezegd. Hij bleef gezellig
thuis. Een heerlijk ontspannen weekend, door niets verstoord.
Hij zei één keertje, doelend op Edwin in Londen: „But I am
in love, but that is easier said than done.” Peter denkt trouwens
dat Claus het met me eens is over die affaire. Hij dacht dat Dirk
en Inge Keijer duidelijk op me gesteld waren. „Maar toen Keijer uit een andere kamer riep: ‘Willem, kom hier’, verbaasde ik
me er over dat je opsprong en ging. Zulk gedrag ben ik niet
van je gewend.” Dat is dan Peters subtiele manier me duidelijk
te maken ondanks alles meer afstand van de Keijers te houden.
Rob Soetenhorst: „Wirt heeft je bij Sonja gezien en vond
Henri Knap kut en onwijs.”
3 april 1979

Jimmy Carter is naar de nucleaire centrale op Three Miles Island gevlogen, kennelijk om te demonstreren dat er inderdaad
geen stralingsgevaar bestaat. De 950.000 bewoners van de omgeving hebben kennelijk in doodsangst verkeerd. De eerste
50.000 burgers hebben zich weer buiten gewaagd.
Intussen heeft Ayatollah Khomeini een Islamitische Republiek
uitgeroepen, omdat achttien miljoen van de 18,7 miljoen stemgerechtigden „ja” hadden gezegd bij het gehouden referendum.
Alle Arabische landen, op Soedan en Oman na, hebben de betrekkingen met Egypte en Anwar Sadat verbroken vanwege
diens akkoord met Israël, onder auspiciën van Carter in Washington gesloten. Ook koning Khaled van Saoedi-Arabië sloot
zich bij de boycot van Cairo aan. Wat nu?
291
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rantie rekende hij uit dat mijn commissie zeven ton zou kunnen zijn.
Over de Sonja-show: „Ik vraag me dan altijd af: hoeveel vrienden en hoeveel vijanden heb je er mee gemaakt? Wat schiet jij
er persoonlijk mee op? Die hele zaak komt juist nu uiterst ongelegen. Ze hebben alleen maar belang bij rust rond de troonopvolging. De koningin heeft haar ambtsperiode verlengd,
omdat zij alleen maar wil aftreden met de PvdA aan de regering.
Daar kunnen zij de beste ‘deals’ mee maken.”
Het klonk zo ongeveer als Wim Klinkenberg. Wat bedoelde
hij met ‘deals’? En hoe weet hij dit allemaal?
Inge Keijer maakte spaghetti, maar we waren gehaast, omdat ik
naar de party van Peter Loeb in het Lido moest. Peter wilde het
songfestival zien. Peter adapted himself beautifully to the Keijers scene.
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Ben op weg naar Amerika. Peter stond in de deur van Amerbos
me na te kijken. Ik kreeg tranen in mijn ogen in de bus. Vanaf
Schiphol belde ik hem om niet te vergeten de weekbladen
voor me te kopen. Hij zei: „Het is zo stil in huis.” En ik huilde
opnieuw. Heb weer maagpijn, net als na de yoghurt en koffie
vanmorgen.
Een douanebeambte: „U had gelijk hoor, vandeweek met
Beatrix.”
Dirk Keijer vroeg gisteren out of a blue sky: „Wat denk je, zou
het zin hebben als de Sovjet Unie een miljoen voor public relations in Nederland zou uittrekken?” Ik antwoordde dat ik
vreesde dat het geen moer zou uithalen.
Peter merkte gisteren op hoe weinig we – ondanks dat we close
zijn en ondanks dat we veel samen zijn – expressie geven aan
onze diepste gevoelens. „Dat dacht ik na tweeënhalve week
met Edwin samen in Londen ook, hoeveel ik eigenlijk nog had
willen zeggen.”
Ik viel tijdens deze vlucht in slaap en droomde dat er bij de garagedeur van Amerbos een zwarte rat op de rug lag. Ik begrijp
niets van dromen en vraag me af of het zin heeft je er het hoofd
over te breken.
De vrouw van oud-premier Zulfikar Ali Bhutto en dochter
Benazir brengen een laatste bezoek aan de dodencel in Rawalpindi. Afschuwelijk. NRC Handelsblad publiceert nota bene een
artikel van een zogenaamde Pakistaanse correspondent, S.R.
Ghauri, dat helemaal het standpunt van coupgeneraal Zia
weergeeft. Hetzelfde gebeurt al jaren ten aanzien van Suharto
en Indonesië. Niets aan te doen. Dat is dan onze „belangrijkste
krant”.
New York - Miami
Begon al een tweede brief aan Peter. I love him so very very
much. Gisteravond brachten we mijn koffer vast naar Schiphol.
Op de terugweg stonden we stil. Geen benzine meer. Ik was er
later so upset over dat ik als een razende Roeland naar Le Musicien ben gereden voor ons afscheidsetentje. Ik had kunnen weten hoe hij gejakker in een auto ontzettend haat. Voorgevende
hem lief te hebben, had ik dit dus achterwege moeten laten. Ik
deed het niet. Hij zei dat hij het begreep en zich dus maar stil
had gehouden. Miserabele stervelingen, die we zijn.
(wordt vervolgd)
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