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INLEIDING

Inleiding

Op 3 september 2010 kwam het boek De man van 8 miljoen uit geschreven door psycholoog en journalist Edwin Oden. Een biografie van Willem Oltmans? Nee.
De auteur beschrijft het als een oral history, want wie Willem Oltmans wil leren kennen, stuit allereerst op de Mount Everest aan
woorden die hij heeft nagelaten (Oden). Daar is nu weer circa 300
pagina’s Memoires aan toegevoegd, die alleen maar een druppel zijn
uit de „graftombe van mijn mind” zoals Willem dat noemde.
Jan Cremer een van Willems grote vriendjes die later zijn grote
vijand werd in Odens boek, en gal spuit door zijn gebitje, dat Willem alleen maar een „amusante paljas” was, krijgt nu zelf een
koekje van eigen deeg. Het originele manuscript van Ik, Jan Cremer dat hij wilde verkopen (anno 2010) via een veiling om zijn financiële put te vullen kon hij aan de straatstenen niet kwijt.* Maar
Willems culturele erfgoed zal altijd veilig zijn (76 meter lang) in
de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, voor toekomstige generaties.
Op 16 september 1979 was Willem in New York in gesprek met
de befaamde psychiater Charles Socarides. Socarides vroeg Willem: „When did this burst of creativity start? All your life?”
Willem antwoordde: „The writing yes. But a great change came
upon meeting a boy (Peter van de Wouw ) in 1967 on an Amsterdam terrace. He was reading a book, Analysis of a Life. ‘Do you realize Willem’ the boy said, ‘nobody understands the influence of
thinking on feeling or feeling on thinking’. That really triggered
not only my deep interest in this guy, who was to become my best
friend, but I turned away from international political reporting and
became heavily involved with the mind sciences and the larger
questions of life and research.”
„This is fascinating,” vond Socarides.
Willem vond dat ook, en zei: „Yes, it certainly is.”
Het zou blijken dat tot aan Willems dood in 2004 onze relatie een
fundamentele inter-persoonlijke kruisbestuiving zou blijven.
Een revolutie, ’n tsunami en een totale umwertung aller werten en ein
*

Op 15 oktober 2010 werd bekend dat het Letterkundig Museum het manuscript
heeft gekocht.
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lied ohne ende in elkaars leven. In Willems boek In het land der blinden schrijft hij: „De ontmoeting met Peter sloeg bij me in als bliksem, als een dubbele voltreffer, zowel op mijn geest als op mijn
seksualiteit. Ik besefte die namiddag en voor mij een schok, dat ik
eigenlijk nul komma nul wist over dat mysterieuze, onvoorspelbare en onvervangbare orgaan in mijn lichaam. De computer in mijn
hoofd. Het was Peter die me wakker schudde en me voor het eerst
deed inzien dat er een terrein braak lag in mijn geest. Het verwonderde Peter dat ik twintig jaar na international relations in politiek
was blijven steken. Het zou tot het eind van mijn leven mijn mindscape drastisch veranderen”.
Daarom vind ik het waanzinnig hilarisch dat ’n paar zogenaamde
vrienden van Willem (losse flodders die Willem een blauwe maandag gekend hebben) in Odens boek commentaar geven over de
essentie van mijn relatie met Willem vanuit hun eigen opgefokte
persoonlijk perspectief met breinen van het formaat van ’n doperwt.
Ik wist zelf altijd: „Je bent wat je zegt.”
Mijn eerste lessen van il maestro Willem waren op het wereldtoneel. Kijk naar de waarheid achter de waarheid. Vlak voor zijn
dood gaf hij mij het boek The Truth about the Truth, geschreven
door Walter Truett Anderson. Met andere woorden, vergeet nooit
dat „de leugen regeert”. Niets is zoals het er op de oppervlakte uitziet.
Willems visie wat betreft geopolitieke inzichten, onder andere dat
Amerika zou vallen, is actueler dan ooit. Ook in de recente Nederlandse geschiedenis blijkt dat Willem Oltmans een voorloper
zou worden van andere grootheden zoals Pim Fortuyn (vermoord) Theo van Gogh (vermoord) en Geert Wilders (karaktermoord)
Waarom is het dat als er iemand aankomt die ons inzicht geeft in ’n
mogelijke, betere toekomst van de wereld, gekruisigd word?
Willem wist dat ik de enige in zijn leven was die de fakkel van zijn
cultureel erfgoed zou en zal overnemen.
Misschien daardoor dat ik de volgende ben die het kruis van Oltmans zal moeten dragen.
Peter van de Wouw, Amsterdam 2010
„A lie told often enough becomes the truth.” – Lenin
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PARIJS

Parijs

3 juli 1979

Parijs, Hotel Vendôme
Om half acht al belde Pak Hanafi.1 Gisteravond sprak hij me
steeds aan met Wim, nu was het Oltmans. Ik begrijp zoiets
nooit. Hij wilde me per expresse zijn brief aan president Suharto toezenden, want hij vond dat hij tijdens ons gesprek gisteravond niet systematisch genoeg te werk was gegaan.
Hanafi zei gisteravond: „What is Communism? Look at China,
look at Indochina? A large historical figure like Mao Tse-tung
tumbled down. What would have happened if Pol Pot had
come to power? Surely, people have to produce, but if you
force people to work without consulting them, they will not really support you, therefore you always have to take into account
the sitation inside the nation or in the world. Otherwise the
people will be victims and the suffering will become unbearable. Therefore, what is important: the people or the party? If
the people are suffering, to hell with your party. As a politician,
I always saw that I was the people. I identified with the masses.
That is what politicians should do.” Dat gaf me dus de verklaring waarom hij in Jakarta dikwijls niet serieus werd genomen.
„I see the world like Sukarno did. He is physically dead. But
what remains are his ideas. Indonesia is an important nation.
Not only because of its rich natural resources, or for strategic
reasons. We are strong, but at the same time weak. The powerful try to become our friends. Bungkarno tried to build a third
force in world politics around the emerging nations and created
the Bandung Group in 1955. In September they will meet
again in Havana.”
„Could it be,” vroeg ik Hanafi, „that when Suharto opened
the mausoleum for Bungkarno in Blitar recently, this meant he
was returning towards the original policies of Sukarno?”
„That is what I hope,” antwoordde Hanafi. „Of course, if I had
anything to say, I would have preferred Bungkarno to be burried at Batutulis near Bogor, as he wished, but history moves
slow. If this is a first step, bravo, I accept it, but what next? If he
1

Oud-ambassadeur onder president Sukarno, nu vluchteling in Parijs.
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wants to be a true Indonesian, he should be a Marhaenist first.
That is the essence and the reality of Pantjasila. That is the fundament of Indonesia and the Indonesian, said Sukarno, and he
was right.”
„Why was Marhaenism not acceptable to the PKI?” vroeg ik
hem.
„Because of the belief in God. They want to avoid the class
struggle. Sukarno never retreated from his ideals, not even after
1965. He was consequent. He refused to enter into a clash with
the PKI.”
„As the situation is now, a class struggle seems unavoidable in
the long run.”
„Well, Willem, few people would maintain as it is now that a
change could be achieved without it. But we are talking about
ideals. Sukarno tried. If all leaders in Indonesia should try to
hold on to the ideals of the Republic, they could obtain a
change without class struggle. They should not only pay lip
service to these ideals of popular prosperity, justice and humanity. Leaders in capitalist countries talk about social justice. In
communist nations likewise. Sukarno propagated the Pantjasila. He warned: ‘Leave us alone, we can make Pantjasila work.’
But everyone interfered. Now Suharto is in power. It now depends on him whether there will be a class struggle or not. The
class struggle is not caused by communism or communists, but
by the objective process of political and economic relations
within a nation. It is a fact, that whether there will be a PKI or
not, the class struggle in Indonesia will eventually arise because
of the dismal poverty and gross dissatisfaction of the masses.”2
„Furthermore, foreign aid to corrupt generals is a combination
of spoiling a nation while exploiting it,” merkte ik op.
„Foreign aid spoils nations, while exploitation is making things
even worse.”
„You must be feeling pretty frustrated in Paris being unable to
do much for your country?”
„I am not involved now. I have no enemies or real friends. I
am a politician. My true friends are the people. Let’s learn from
history. Where are Moscow and Peking now? It’s irrelevant
whether they are real friends or not. In Indonesia first of all we
should restore the basic ideals of the Republic, like Marhaenism. At the same time, we will have to reckon with the man in
power. I am not in a position to say that if you don’t do this, I’ll
knock you out. I cannot. I have no power. What can I do? I
2

Dat was de situatie die ik bij terugkeer in Djakarta in 1994 aantrof.
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Oscar Wilde, La Jeuness est un Art, J.J. Pauvert, Parijs, 1974.
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can give all my support to help the nation return to the essence
of our revolution, which is Marheanism. I will give it my full
support. I cannot afford to be sentimental. I lost my leader,
Bungkarno. We have got to move on. I cannot stop the sequence of events. I have to be a realist. Even a stone can change
in form. Bungkarno once believed that it was impossible to
split an atom. Nevertheless, Albert Einstein did it. Everything
can change. Even Suharto can change, or Malik. In my opinion they did many things wrong, but they can still change. It
depends on themselves.”
Rond de middag bezocht ik Dewi Sukarno in gezelschap van
Dirk Keijers partners, de heren Baehr en Fürst von der Moskowa. Veel kwam er niet uit. Ze zouden al drie miljoen dollar
hebben geïnvesteerd om in Iran zaken te doen, wat tot niets
had geleid.
Ik las in een boekje met aforismen van Oscar Wilde. „Rien ne
vieillit aussi vite que le bonheur”, „Les femmes sont un sexe
décoratif”, „S’aimer soi-même est le début du roman de toute
une vie”, „Pour connaître la vérité, il nous faut imaginer des
myriades de mensonges” en veel meer.3
Ik viel in slaap in de bus naar vliegveld Charles de Gaulle.
Eenmaal thuis vind ik een briefkaart uit Galicia Tipica en een
brief van tien kantjes van Peter uit Spanje. Heerlijk. Hij schrijft
dat ik nooit zal weten hoe hij geniet van mijn constante stroom
brieven. Hij is donkerbruin verbrand, en zijn haar is natuurlijk
weer hoogblond, wat immer gestaar van de Spanjaarden oplevert. Het blijft hem hinderen. Hij kreeg een baan aangeboden
om te zingen in Lissabon, maar heeft geen zin in Portugal. Hij
vertrekt naar Noord-Spanje voor een opdracht als model en
vindt zijn werk maar vulgair, maar neemt zich voor om van de
prachtige omgeving, waar ze opnamen gaan maken, volop te
genieten.
„There are, of course, a thousand things I want to tell you, but
when it comes to writing them down, my memory seems to
fail.”
Professor Georgii Arbatov schrijft mijn pogingen een boek met
hem van de grond te krijgen „hogelijk te appreciëren”, maar
hij ziet voorlopig geen kans er met me aan te werken. Ik geef
het niet op, al is dit teleurstellend nieuws.
Joop Swart van Zero bericht dat de foto’s voor een artikel over
de komende Olympische Spelen in Moskou niet aan de hoge
eisen van zijn blad voldoen.
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Na thuiskomst sprong ik in de auto om een receptie van de
Cubaanse ambassadeur en mevrouw Martorell bij te gaan wonen. Er volgde een maaltijd. Ik werd aan tafel naast Lodewijk
van Gorkum, directeur-generaal Internationale Samenwerking
op het ministerie van Buitenlandse Zaken neergezet. Ook zat
de heer W. Daniëls van de directie Latijns-Amerika, met diens
vrouw aan. Ik vond haar een vreselijk mens. „Vindt U ook de
artikelen van de heer Heitink de beste uit De Telegraaf?” vroeg
Daniëls tot overmaat van ramp. „Waarom schrijft hij niet
meer?”4 Ook een directeur marketing van Fokker, P. de Quant,
zat mee aan. Hij was in Djokjakarta geboren, maar bleek een
politieke analfabeet. „I am not a communist nor a capitalist. I
am a middle-of-the-road socialist,” aldus deze man. Ik lachte
hem uit. Buiten wachtte zijn chauffeur. Ik adviseerde hem om
die chauffeur één van de heerlijke Castro-sigaren te brengen,
die werden rondgedeeld. De ambassadeur van de Kaapverdische eilanden vroeg me of ik de nieuw gearriveerde Amerikaanse ambassadeur was. De maaltijd was bedoeld als afscheid van
de ambassadeur van Tanzania, die naar Parijs is overgeplaatst.
Hij stak een rede af, waarin hij zei dat hij Cuba bewonderde
voor wat het in Afrika deed, geheel volgens Fidel Castro’s dictum een eigen revolutionaire gedragslijn te volgen. Hij
noemde Holland een paradijs, waar mensen wonen, die niet
beseffen hoe goed zij het hebben.
De heer van Gorkum roerde het onderwerp van ambassadeur
Tolstikov aan. Van Gorkum had hem bij zich geroepen naar
aanleiding van diens opmerkingen over de ontwapeningsonderhandelingen. Tolstikov had zich daarop verscholen achter
een niet juiste weergave en coupures van de redactie in mijn
interview met hèm voor NRC Handelsblad. De heer Daniëls
vond trouwens dat journalisten veel te weinig werkelijke aandacht aan Latijns-Amerika besteedden en er een handje van
hadden alleen maar over mensenrechten te babbelen. Ik zei dat
exact hetzelfde gebeurde ten aanzien van de USSR.
Van Gorkum wilde ook nog iets zeggen over „onze eigenste
Sukarno”, wiens Irian-Barat-campagnes eigenlijk helemaal niet
nodig waren geweest. Ik antwoordde slechts, dat toen ik hem
bezig had gezien die cruciale dagen als lid van de Nederlandse
delegatie bij de VN, ik hem bepaald niet had benijd.

4

Iedereen weet dat Heitink de mol van de inlichtingendiensten was bij De Telegraaf.
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5 juli 1979

Ik kan intens genieten van het voeren van de vogels. Soms lijkt
het of ze me toebehoren. Ze komen in zwermen op boterhammen en rijst af.
Pak Hanafi bevestigt andermaal in zijn brief: „I am a Sukarnoist. My point of view starts from the teachings of Sukarno
which means Marhaenism. I have been a Sukarnoist and a
Marhaenist all my life. Marhaenism is the result of Sukarno’s
analysis concerning the life and the aspirations of the Indonesian masses. Sukarno always said: ‘If you press together the
main pillars of Pantjasila, you will get Tri Sila, the three principles of Marhaenism. But if you want to simplify this, you
press again and you get the Eka Sila, which is the main principle of Pantjasila, which is Gotong Royong. It is the principle of
13

Parijs

Amerbos 205, Amsterdam
Om 02:30 uur belde Dewi Sukarno uit Parijs. Zij had een gesprek van drie uur met de heer Baehr gehad en vond hem wellicht nog aardiger dan Dirk Keijer. Zij achtte hem volledig betrouwbaar. Aanvullende brieven over afspraken waren niet
meer nodig. Baehr was „extremely trustworthy”. Zij zou hem
regelrecht meenemen naar haar contact, de prins uit SaoediArabië. Ze besloot ons gesprek met: „I love you.”
Ik woonde weer een programma van Radio Amsterdam bij in
Schiller. Hans Knoop had Philip Mok van Elseviers een interview gegeven, waarin hij vertelde dat hij een knokploeg had
opgericht om anti-semitisme te bestrijden. Ik werd hierin voor
communist uitgemaakt. Ik vroeg hen hoe ze dergelijke onzin
konden opdissen. Hun reactie was dat ik hen aanviel omdat
Mok Joods was. Ik zei dat die gedachte zelfs nog nooit bij me
was opgekomen. Daarop werd ik door de heren beschuldigd
hierover te liegen. Nooit vraag ik me af of zulke mensen mogelijk Joods zijn, want het interesseert me geen bal. Dat begrijpen zij dus niet, wat voor mij aantoont hoe gek ze zijn.
Pak Hanafi belde uit Parijs. Hij wil sommige passages geschrapt
zien. Ik stelde hem gerust, en zei dat ik behoedzaam te werk
zou gaan en dat ik hem de tekst zou toezenden voor publicatie.
Voor het eerst na achttien jaar is een toestel van Cubana weer
in Miami geland. Treurig.
Ben Bella, voormalig president van Algerije is na veertien jaar
huisarrest vrijgelaten.
Generaal Cor Knulst wil een reis voor me regelen naar ZuidKorea via zijn contacten met de ambassadeur.
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living and working collectively together in equality.’ Eka Sila
means One Principle. Gotong Royong is as a matter of fact the
true identity of the Indonesian people.”
Vervolgens maakte Hanafi enkele observaties ten aanzien van
Suharto. Was de rehabilitatie van Sukarno een eerste stap? Wat
volgt? Gaat de generaal nu de weg bewandelen, die Bungkarno
aangaf via de Pantjasila en de Grondwet van 1945? Als dat wáár
is, dan is Hanafi gereed om Suharto te ondersteunen. Dat zou
de plicht van de Marhaenist zijn. Iedere Marhaenist zelfs. „We
should wipe off our tears caused by the tragedy which we have
experienced these thirteen long years. We should look forward.
What is positive should be admitted, no matter where it comes
from, whether it is president Suharto, who replaced Bungkarno, or anybody else.” Ik vind dit een ernstige uitglijder en
denkfout. Suharto heeft Sukarno niet zomaar vervangen. Hij
heeft zijn hoogste bevelhebber verraden om zelf de macht te
grijpen, gesteund door de Amerikanen. Nooit zal er een zegen
op deze mijnheer rusten. Suharto blijft een ordinaire verrader
en massamoordenaar. Ik kan die zogenaamde vergevensgezindheid van Pak Hanafi allerminst volgen.
Pak Hanafi geeft aan, dat alleen de overbrugging van rijk en arm
een passend antwoord op de economische vraagstukken en een
oplossing zal kunnen brengen voor de problemen van het land.
Ook doet het er niet langer toe dat Bungkarno in Blitar werd
begraven in plaats van zoals hij zelf wilde in Batu Tulis, nabij de
berg Salak in de aarde van Parahyangan, waar de rivier de Tjitandui stroomt sinds de dagen van Prabu Siliwangi. Hanafi’s per
expresse verstuurde aanvulling komt erop neer dat, indien Suharto maar zou besloten hebben in de voetsporen van Bungkarno te stappen, het er niet langer toe doet of hij een massamoordenaar en verrader van land en volk van Indonesië is geweest.
Dat is dus klinklare onzin. Hoe hem dit duidelijk te maken?
6 juli 1979

Weer een nieuwe expresse-brief van Hanafi. Nu heeft hij uit
de brief van gisteren enkele passages weggestreept. Wat mankeert hij?
Veronica heeft mijn praatje over Dewi Sukarno uitgezonden.
7 juli 1979

Henk Hofland denkt dat het er meestal maar wat aanrommelt
in het schemer van zijn hersenpan.5 Wat ik de laatste jaren van
5

NRC Handelsblad, 30 juni 1979.
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Het blijft me fascineren om te zien hoe mussen de broodkruimels in de bekken van hun jongen stoppen.
Ik voerde een lang telefoongesprek met Peter. Hij twijfelt of
hij in Spanje zal blijven. Edwin van Wijk neemt momenteel
zanglessen in Wenen en Peter vindt het bovendien te warm in
Madrid. Ik zei dat het in Amsterdam-Noord veel regende
„Wat zal Amerbos mooi zijn,” was zijn antwoord. Dat is waar.
Het is heerlijk om in de polders te fietsen. Het lijkt of ik hier
alleen woon, maar ik ben in gedachten zo sterk met Peter verbonden.
Eén op de 424 Amerikanen heeft één miljoen of meer dollars
in de bank. New York telt 51.000 miljonairs, Californië 33.500
en Illinois 31.100.6 Intussen wijst de socioloog Murray Straus
op het feit dat 8 miljoen Amerikanen ieder jaar door leden van
hun eigen gezin worden aangevallen en mishandeld. Drie op
iedere 100 kinderen worden in de VS door ouders gebeten of
geslagen. Geweld wordt nog altijd als de meest effectieve oplossing van problemen beschouwd.
Joop den Uyl vroeg zich intussen in gesprek met Aad van den
6

Time, 9 juli 1979.
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hem heb gemerkt, zou dat wel eens kunnen kloppen. De rest
van zijn overpeinzing inzake innerlijke toestanden, is geklets in
de ruimte.
The Times meldt dat de kansen voor mevrouw Indira Gandhi
om opnieuw premier te worden verder zouden zijn gedaald
met de oprichting van een nieuwe Congrespartij, die haar critici zou verenigen. Haar eigen Congres I-partij is in de peiling
gedaald van 80 tot 66 zetels. Haar tegenstanders zouden over
78 zetels beschikken. Ik moet het allemaal nog zien.
Björn Borg heeft in een prachtige wedstrijd tegen Roscoe Tanner Wimbledon gewonnen, 6-7, 6-1, 3-6, 6-3, en 6-4. Dat is
de vierde keer voor Borg.
Bruno Kreisky en Willy Brandt hebben in Wenen een ontmoeting gehad met Yasser Arafat van de PLO. Israël staat hierover op zijn kop. De ambassadeur in Oostenrijk is al teruggeroepen. Er is geen andere uitweg voor de crisis dan overleg
plegen.
Sonja Barend probeerde Danny Kaye te interviewen, maar dan
zie je weer dat zij tegen een persoonlijkheid van enige klasse
niet is opgewassen. Het blijft een burgerjuffrouw, prima voor
de VARA.
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Heuvel af of Bruno Kreisky wel bij Arafat de eis van erkenning
van Israël op tafel had gelegd. Om die reden wilde hij nog geen
oordeel over de ontmoeting in Wenen geven. Den Uyl had
zich natuurlijk onverkort met Kreisky en Brandt moeten verenigen, maar dat kan dus niet in Nederland vanwege de uitermate actieve lobby’s van de Joden. Wel vond Den Uyl, dat de
Palestijnen recht hadden op een eigen identiteit, maar de poging in Wenen zou verwarring zaaien en schade kunnen doen
aan de goede zaak. „Kreisky moet wel erg goed weten wat hij
doet. Ik kijk er met grote reserve naar,” aldus de socialist Den
Uyl. Lullig van A tot Z. Niemand verduidelijkte natuurlijk, dat
Kreisky zelf een Jood is.
Ik kreeg een kaartje van André Douw. Ik wil het contact met
hem niet verliezen.
Kees Waagmeester van Hervormd Nederland wil het gesprek met
psychiater Howard Stein over de afwijkingen van Joden niet
op eigen gezag publiceren. „De Joden hebben zoveel geleden
in de oorlog,” zei hij ook nog. Wel, de Sovjet-Unie verloor 20
miljoen mensen! Hij wil dus wachten tot de hoofdredacteur terug is van vakantie.
Milan Potuznik wilde zijn moeder voor de zomer in Den Haag
uitnodigen. Hij was één week te laat met het inzenden van een
verzoek hiertoe – dus voor een visum – en nu zeggen de autoriteiten in Praag njet. Ze zijn mesjogge.
9 juli 1979

Wim Klinkenberg heeft in Zagreb een recital van Lazar Berman bijgewoond. Hij was er dermate van onder de indruk, dat
hij er een stuk aan wijdde in het Cultureel Supplement van
7
NRC Handelsblad. Hij voegde er een beste vakantiegroet „uit
het zonnige land van Tito” aan toe. Dat is de andere kant van
Klinkenberg. Hij herinnert er aan, dat Harold Schönberg van
The New York Times de eerste was, die vanuit Moskou berichtte dat er een nieuwe pianogrootheid was opgestaan.
Na uiteengezet te hebben, hoe fantastisch Berman musiceert,
komt Klinkenberg tot de conclusie „dat de socialistische Sovjet-Unie met de voortbrenging van deze man, deze mens, haar
superioriteit andermaal bewijst. Ik wil het heel wat historischer,
heel wat historisch-materialistischer benaderen. De handhaving
gedurende meer dan 60 jaren van de sociaal-economische basis
voor hetgeen dat toen revolutionair doorbrak in het grote
Russische rijk, betekent dat zich een samenleving en een mil7

NRC Handelsblad, 6 juli 1979.
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Toen ik opstond, wist ik dat ik een angstdroom had gehad. Na
diep graven realiseerde ik me, dat ik weer eens had gedroomd
in de penarie te hebben gezeten uit angst niet op tijd te zullen
komen voor een lezing in de VS.
Eindelijk stralend zonnig weer. Als ik de vogels kaas geef, zijn
ze door het dolle heen.
Het Israëlische parlement staat nog steeds op de achterste benen vanwege de ontmoeting van Arafat met Kreisky en Brandt.
Israël zal er nog lang over doen om nieuwe realiteiten onder
ogen te zien. Kreisky en Brandt doen dit dus al.
11 juli 1979

De UNIFIL-soldaat, die kritiek op Israël heeft geuit via de Haagse Post mag, volgens de legervoorlichtingsdienst, niet naar Libanon terug. Vrijheid van meningsuiting!
Ontmoette de heer Giel van het Algemeen Dagblad in het Rotterdamse Hilton hotel en overhandigde hem het interview met
Howard Stein in Oklahoma. Hij leek me wel aardig en noemde zichzelf „de meest geopereerde man in Nederland”; maagproblemen. Hij las Stein, terwijl ik me aan spaghetti te goed
deed. Hij moest er van op adem komen en vond het een zeer
schokkend verhaal. Hij vond de passage over de appeltjes van
Oranje amusant en zei „er zeer blij” mee te zijn. Hij was het
met me eens, dat de analyse van Stein over Joodse afwijkingen
op een uitstekend moment kwam. „Ron Abram is 100 procent
Joods,” aldus Giel, „ik ben via via 30 procent Joods, dus samen
zijn we 130 procent Joods.” Hij was bereid voor dit uitzonderlijke gesprek duizend gulden te betalen. Ik ben benieuwd wat
er nu gebeurt. Giel is al 26 jaar bij het AD, dat in 1946 werd opgericht en nu, nà De Telegraaf, de grootste krant van Nederland
is.
Ik liep nog even bij NRC Handelsblad binnen en had een gesprek
op de gang met André Spoor en Rob Soetenhorst. Rob keek
anders uit zijn ogen en gedroeg zich anders dan ik gewend was.
Jerome Heldring had het verhaal van het lintje van Romanov
op Buitenlandse Zaken nagetrokken, alwaar het was bevestigd.
Als hij het niet van Buitenlandse Zaken heeft gekregen! Intussen hadden minister Van der Klaauw en ambassadeur M.H.J.C.
Rutten ieder afzonderlijk aan Spoor gevraagd, hoe Heldring
17
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joenenmensheid hebben ontwikkeld, die ook cultureel een
nieuwe kwaliteit voortbrengen.” Ik ben het met hem eens,
maar dat is slechts één kant van het verhaal van de Sovjet-Unie.
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aan het bericht was gekomen. Die types kennende, geloof ik
daar dus niets van. „Zij schrokken dus zeer,” zei Spoor, „toen
ik hen antwoordde, dat Jerome het eigenlijk van Buitenlandse
Zaken had gekregen.” Ik vertelde hen dat Henk Aben hetzelfde bericht rechtstreeks van de BVD had gekregen, maar dat
schenen zij niet te horen. Wie weet had Heldring het ook wel
van de BVD. Ze liegen toch allemaal als het om hun journalistieke hachje gaat. Daarom zitten ze op die plaatsen.
We spraken ook nog over de rel van Romanov, Max van der
Stoel en Shell. Toen ik André er aan herinnerde dat hij indertijd had gezegd: „Romanov is een kletskous,” antwoordde hij
onmiddellijk: „Zie je wel hoe gevaarlijk dat dagboek van jou
is?”
„Nee mijnheertje, dat dagboek is alleen gevaarlijk voor waarheidvervalsers.” Spoor vertrok trouwens naar een lunch bij
Shell. Ik sprak met Rob Soetenhorst verder. Hij ging er mee
akkoord, dat NRC Handelsblad de diensten van persbureau TASS
twee maanden op eigen kosten op proef zou nemen. Dat kon
ik Sergei Lossev in Moskou doorgeven. Ook vroeg hij of ik
een ontmoeting voor hem met Georgii Arbatov kon regelen.
Ischa Meijer, ook een pendant van het Amsterdamse Joodse
front, laat Hans Knoop in zijn weekboek in de Haagse Post over
twee pagina’s aan het woord en maakt van de gelegenheid gebruik mij de grond in te boren.8
„Vorige week mocht de journalist Oltmans tijdens een forum
van Radio Stad zeggen: ‘Er is toch niets op tegen om een hekel
aan Joden te hebben? Je mag toch anti-Joods zijn?’ Dat kon hij
zo maar zeggen, zonder dat één van zijn niet-Joodse collega’s
hem daarover kapittelde.”
Dat heb ik dus niet gezegd. Ik heb naar voren gebracht, waarom je ongestraft anti-Arabier of anti-Sovjet kon zijn en waarom anti-Jood zijn verboden was onder dreiging van permanente verdoemenis door Joden. Ischa Meijer citeerde dus in de
Haagse Post Hans Knoop (Jood) en vervolgens Charlie Nenner
(28, student medicijnen, misschien ook wel Jood) die zei:
„Oltmans zei ook nog: ,Joden zijn mentally deranged people.’”
Ook dat heb ik dus niet gezegd. Ik heb het standpunt, als vervat in het te publiceren interview met professor Howard Stein,
samengevat. Weet Meijer veel. Zelf Jood zijnde, schrijft hij dus
maar wat op. Laat staan dat hij zijn onzin met mij zou verifiëren. Terwijl de brave Knoop onderstreepte mij niet serieus te
nemen, kwam hij intussen wel driemaal op wat ik zogenaamd
8

Haagse Post, 14 juli 1979.
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Ik liep bij Jan Cremer en Babette Sijmons binnen. Zij waren
even in Amsterdam. Zij hebben een huis op het meest westelijke puntje van Cornwall. Babette liet terloops een aantal blauwe
plekken op haar armen zien. „Jan is soms helemaal gek, en dan
doet hij dat,” zei ze. Ze hebben de hond bij zich. Ze reizen per
auto heen en weer.
Ik ontmoette Josje Hagers van De Telegraaf in het Hilton hotel
en gaf haar informatie over het werk van prins Bernhard in Indonesië, zoals in het Kutai reservaat in Oost-Kalimantan waar
orang-oetans worden beschermd, informatie die ik van Erik
Eckholm in Washington heb gekregen. Zij vroeg zich af of de
koningin naar de Olympische Spelen in Moskou zou gaan.
Ik had een afspraak met Gunther Pauli, de Belg die ik in Salzburg bij de Club van Rome had ontmoet. We hebben een paar
uur zitten praten en in sommige opzichten doet hij me aan
mijn eigen jeugd denken. Een typische doe-jongetje, zou Albert Plesman hebben gezegd. Hij is 23 jaar, nog een leven voor
zich.
Om 22:30 uur volgde een telefonade met het Algemeen Dagblad. Er dienden passages in mijn gesprek met Howard Stein –
„niet begrijpelijk genoeg voor groenteboeren” – te worden
gewijzigd. Sommige zinnen riepen teveel vragen op. Ik probeerde er achter te komen wat de werkelijke redenen waren.
Later belde men opnieuw, dat Giel naar huis was gegaan en er
nog aanvullend beraad diende te komen.
19
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had gezegd terug. Het is langzamerhand dringend, dat mijn gesprek met Stein gaat verschijnen.
Ik had een lang telefoongesprek met Jan Cremer. Zijn logboek
komt bij Bruna uit. Hij werkt in Engeland aan een jeugdboek.
Volgend jaar wordt hij 40 jaar. Hij gaf me een raadseltje. „Het
zingt en de honden zijn er dol op.” Ik wist het dus niet. „Ramses Shaffy,” was het onthullende antwoord. Ik vroeg of hij dit
zelf had bedacht. „Nee, Leo Derksen in De Telegraaf.”
Honderd oud-KNIL-militairen demonstreerden voor paleis
Soestdijk om soldij uitbetaald te krijgen, wat ze uit de Japanse
bezettingstijd tegoed menen te hebben. Oud-soldaat H. Salassa
zei te zullen wachten tot hij er dood bij neervalt, of desnoods
zelfmoord te zullen plegen. Zij zouden 16.500 gulden per persoon tegoed hebben.
Honderd bekende Nederlanders hebben een oproep aan de
Nederlandse bisschoppen gedaan om op te houden met het
veroordelen van homoseksueel gedrag.
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Na middernacht ben ik weer uit bed gegaan om beneden aan
Peter te schrijven. Ik ben bezorgd over hem, ook over zijn financiën. Bovendien: toen mevrouw Hornkamp vandaag
kwam om het huis te doen leken haar ogen anders dan anders,
erg vermoeid. Ik leverde een gevecht met mezelf of ik het
arme dametje 100 gulden moest geven. Maar na het werk leek
zij weer prima. Ik zal Peter en haar ieder 100 gulden zenden,
zeker nu mijn ticket naar Moskou met Aeroflot zal worden betaald als gast van Novosti-APN
Jan Cremer wil 250.000 gulden voorschot op het boek over
zijn jeugd hebben en wat schrijft hij daarna?
13 juli 1979

Ik had een afspraak met Bert van der Ent van het AD over de
laatste details van het interview met Stein. Een absolute doorsnee redacteur, die supernerveus was en in een oogwenk van
tafel was geluld. In dertig minuten stond de tekst vast. Ik belde
Giel. „Vind je Van der Ent geen prima man?” vroeg hij ook
nog. „Ja,zeker,” antwoordde ik en dacht: hoe krijg je de onzin
door je keel. Giel is zelf nauwelijks een genie. Er komt natuurlijk een superkloterig intro bij mijn stuk, maar je bent sowieso
aan de heidenen overgeleverd.
Ik herinner me Dartmouth College als één der heerlijkste in de
9
VS. Een artikel in Esquire gaat uitvoerig in op de zogenaamde
„broederschappen” (fraternities) van de studenten, die tot de jaren zestig voor honderd procent jongens onder elkaar waren.
Pas in 1970 verschenen de eerste vrouwelijke studenten op de
campus. Seksuele wantoestanden die er voordien heersten, waren voortgekomen uit het Griekse systeem om vrouwen juist
uit te sluiten van broederschappen. Het gevolg was dus openlijke homoseksuele spelletjes als met de mond hotdogs in de anus
van medestudenten zien te wurmen. Op Yale had je ook fraternities die zich ver boven de kudde verheven voelden. Ik ben er
altijd met een grote boog omheen gelopen. Asociaal stelletje.
De Brit Carl Hill arriveerde in San Francisco om foto’s te gaan
maken van de Gay Freedom Day Parade. Een beambte van de
douane stelde hem de vraag: „Have you ever had a homosexual experience?”
„How do you want me to answer that?” Opnieuw: „Are you a
practicing homosexual?”
„Yes,” zei Hill. Hij kreeg de keuze om met hetzelfde toestel
naar Londen terug te keren of zich ter beschikking van een
9

Esquire, 19 juni 1979.
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Mijn gesprek met Howard Stein11 over hoe twintig eeuwen
mythen en symbolen een verkrampt beeld van de werkelijkheid van nu opleveren, is verknipt en wel in het Algemeen Dagblad verschenen.
Op 19 april 1979 heeft Gerard Schuijt van de NVJ maar weer
eens aan de ambassadeur van Indonesië, Yuwono Projohandoko, geschreven of ik een visum kan krijgen om Indonesië te
bezoeken. De proleet heeft de NVJ geen antwoord waardig geacht, dus Gerard heeft op 10 juli een herinnering gestuurd.
W.F. Hermans, alias Bijkaart, geeft in NieuwsNet12 zijn mening
over Henk Hofland „een ontroerende jongen. Erg aardig. Altijd gaf hij je gelijk – zolang je er bij zat.” Hermans herinnert
zich toen zijn zoontje het verhaal van Het eigenwijze eendje te
hebben voorgelezen, „Het keek naar links, het keek naar
rechts, maar het goede paadje kon het niet vinden. Is het een
wonder,” aldus Hermans, „dat ik zodra ik die mededeling had
voorgelezen, immer aan Henk Hofland moest denken?”
Hermans blijft een lamstraal maar ik vrees dat zijn analyse de
juiste is. „Welk paadje Hofland, al dan niet onder pseudoniem,
ondertussen gevonden heeft, waag ik niet te gissen. Maar een
ding staat onbetwistbaar vast: hij brengt elke zeven dagen een
aantal decimeters tekst voort met dezelfde betrouwbaarheid als
waarmee er uit de handdoekenautomaat van café of hotel een
aantal decimeters uitgekookte, hagelwitte, kiemvrije, morsdode handdoekenstof komt, wanneer je er aan trekt. Klik – dan
heb je weer een stukje. Van Hofland of van Montag, dat kan
niet schelen, maar saai is het... Zo onuitsprekelijk saai... Het is
niet de behoefte van de lezers, maar de collegialiteit van de
schrijvers die er borg voor staat, dat hun opinies aldoor maar
weer worden gedrukt en zelden aangevallen. Niemand zegt het
ooit hardop. Want als je maar voortdurend borreltjes gaat drin10 The Washington Post, 11 juli 1979. „Law excludes psychopatic personalities.”
11 Zie voor dit gesprek Memoires 1979-A (deel 26).
12 NieuwsNet, 14 juli 1979, pagina 50.
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psychiatrisch onderzoek te stellen, wat hetzelfde resultaat zou
opleveren. De beambte hanteerde Title 8, Section 1182 van de
U.S. Code, Excludable Aliens, General Classes. Dat is dan het jaar
1979 in het zogenaamd meest vrije land ter wereld. Enkele dagen later zouden 200.000 homo’s demonstreren in San Francisco.10
De Duitse televisie vertoonde een film over het doodschieten
van tijgers in India. Ik heb de televisie meteen uitgezet.

■
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ken met iedereen die dat wel eens zou kunnen zeggen en als je
dan consequent iedereen gelijk geeft zolang hij er bij zit: als je
maar nooit een opinie opschrijft die elke adverteerder niet ook
zelf had kunnen verzinnen, kan je niets gebeuren. Ik neem aan
dat Henk dit voor een soort levenskunst verslijt. Maar helaas,
levenskunst heeft met schrijfkunst niets uit te staan.”
„We hebben allemaal gezondigd,” aldus de huidige vice-president van Indonesië, Adam Malik. Mij verneukt die man niet. De
huidige machthebbers van Indonesië, met Suharto voorop, zijn
massamoordenaars. Punt. Dat gaat wel wat verder dan zondigen.
Ze behoren te worden opgehangen aan de hoogste boom.
Wenen, Hotel Imperial
Bij aankomst stond er een stoet auto’s begeleid door motorrijders voor de stoep. De minister van Buitenlandse Handel van
de Sovjet-Unie, Nikolai Patolichev – die ik al heel lang wil interviewen – kwam naar buiten.
Richard Nixon, omringd door veertien lijfwachten, is van
Mexico City naar Guernacava voor een ontmoeting met de
sjah van Iran. Hij oefende scherpe kritiek op Jimmy Carter uit
en verzekerde, dat indien hij op het Witte Huis had gezeten,
Iran niet aan de fundamentalisten verloren zou zijn gegaan. Het
zou inderdaad beter zijn geweest als de sjah overeind was gehouden, want de waanzin die nu in Iran heerst is zomaar niet
uitgewoed. Op de vraag hoe hij tegenover de duizenden illegale Mexicaanse arbeiders in de VS stond, antwoordde deze gediplomeerde schurk: „Ik zie ze wel eens rond mijn buitenhuis
sluipen, maar als ik ze wat te eten toegooi, zijn ze zo weer verdwenen.”
Ik bracht twee uur door met Cesare Marcetti, onderzoeker bij
IIASA in Laxenburg. Het is een belangwekkende bandopname
geworden. Ik hoop dat ook hij het de moeite waard vond,
want je merkt hoe ongeduldig hij is tegenover minder ontwikkelde breinen. Het schijnt tussen hem en Aurelio Peccei ook
niet zo te klikken. Zijn taalgebruik is exact.13
Op straat wandelen in Wenen is geen lolletje. Ik ben nooit zo
met deze stad in contact geweest. Eerst stootte ik op een groep
mismaakte kinderen, zonder armen of benen. Daarna zag ik
een hond die zijn baas kwijt was. Ik staarde machteloos het dier
na. Een man stond zijn poedel te pesten met een tennisbal.
Heerlijk dat de pestkop zich uiteindelijk misrekende en het
dier er met de bal vandoor ging.
13 De uitwerking van dit interview bevindt zich in mijn dagboek.
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Terras Sacher
Ik denk aan de bezoeken aan Wenen met mijn vader en de
ACF-directie, Sukarno en ambassadeur Zain, Jermen Gvishiani
en Francesco Paesa.
Ik zou op dit moment met mejuffrouw Boekhoudt hebben
willen praten. Dat heb ik haar ook geschreven. Het leven is
zonder meer een drama wanneer vanaf de prille jeugd er geen
normale, natuurlijke warmte om je heen is geweest, laat staan
een behoorlijke communicatie met je naaste omgeving. Toch
ontwikkelde ik met mam, vooral na de dood van vader, een
behoorlijke relatie. Desondanks reageerde zij erg vreemd op
het project om de kinine-aandelen met behoud van vruchtgebruik aan ons over te schrijven, ter voorkoming van exorbitante belastingbetalingen later. Zij kan toch niet werkelijk hebben
gedacht, dat we achter haar geld aan zaten? Haar weigering een
tweede keer ACF-aandelen over te willen schrijven was een
schok voor me. Maar misschien vond zij zelfs het spreken over
een erfenis na haar dood meer dan afschuwelijk. Daarentegen
zei ze zelf altijd: „Ik bewaar zoveel mogelijk voor jullie,” wat
ik dus voor Peter wil doen. Wat is er toch precies met haar gebeurd? In ieder geval was de stemming tussen ons de maanden
voor haar dood om deze redenen verpest. Wat kan er werkelijk
in haar zijn omgegaan? Ze gaf me trouwens de ochtend vóór
haar onverwachte dood nog een allerliefste kus op mijn voorhoofd, toen ik met David Russell naar Den Haag vertrok.
15 juli 1979

Wenen - Moskou
Ik verdiep me in Delgado’s artikel BASES FOR FUTURE LEARNING (juni 1979).
„Advances in biological knowledge place limits not on ethics
but on the concepts of freedom and personality. We are not responsible for our genes, or for the metabolic activity of our
cells. Nor are we responsible for the early imprinting of sensory perceptions and frames of reference. Newborn brains are
similar in all healthy human babies, in black, white or yellow
races, in poor or rich families, in every corner of the planet regardless of political or geographical climates. All human beings
are born with immature brains ready to receive information
from the environment, but still unable to understand, choose
or reject incoming data. Genetic inheritance causes the appear23
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Wanneer je een leven lang voorgeeft te zijn wat je niet bent,
denk ik dat een gezicht dit op den duur zonder meer aangeeft.
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ance of cerebral structures, but their functional and structural
development is influenced by the quality and quantity of sensory stimuli received. It is the social environment and not personal preference that determines the ideological framework of the
individual mind. We are not born free: we must learn freedom,
replacing automatism and instinctive responses with intelligent
choices based on rational behavior. Cultural conditioning, ideological indoctrination, and education in general are transformed into differential characteristics which modify the anatomy, physiology, and biochemistry of the neurons. The
experience of each individual leaves material traces stored in
intracerebral memory.”
Het verhaal van Howard Stein en de Joden met hun door de
overlevering overgedragen problemen zou prachtig met de
kennis en het denkwerk van Delgado kunnen worden uitgebreid.
„Each person is physiologically dependent on a constant influx
of sensory stimuli. We cannot function in sensory isolation,”
waarschuwt Delgado. Maar dat binnenstromen van informatie
geschiedt „gedachteloos vrolijk” en in flagrante contradictie
met „new realities in life and the world”. Breinen worden belast met de bagage van eeuwen geleden toen de voorvaderen
nog in het stenen tijdperk verkeerden. Delgado spreekt over
het doorgeven van „classical value systems”, een eufemisme
voor klinkklare onzin.
„The search for new referential systems and new values modifying existing beliefs should be based on modern neurobiology.” Ik zou verder willen gaan. Onwetenschappelijke onzin en
fantasiewerelden van hunebedbouwers zullen moeten worden
geschrapt en naar de schroothoop worden verwezen om te
worden vervangen door twintigste-eeuwse kennis van onszelf
en de wereld waar we in leven. Overleven is ten nauwste verbonden met zich aanpassen aan nieuwe realiteiten. „The study
of this new approach must be multidisciplinary, multiracial, intercultural and international,” aldus Delgado. „The gradual humanization of man must be directed by human intelligence
with established plans and purposes.” Prima verhaal.
Gregory Bateson, de voormalige echtgenoot van Margaret
Mead, schreef Mind and Nature: A Necessary Unity.14 Samen met
haar, en de wiskundigen Norbert Wiener en John von Neumann evenals de neurofysioloog Warren McCulloch – het
neusje van de zalm in extraordinary minds – vormde hij indertijd
14 Gregory Bateson, Mind and Nature: A Necessary Unity, E.P. Dutton, New York, 1979.

24

25

■
Parijs

de Board of Regents van de University of California. Hij houdt
zich bezig met genetische en culturele evolutie. „Cultural evolution, like the genetic variety, depends on the interplay of opposing forces. Rigor alone is paralytic death, but imagination
alone is insanity. Rigor represents social inertia, conservatism
and tradition, all the knowledge that the establishment does its
best to transmit in tact and inviolate to succeeding generations.” Hij spreekt dus over „the conservative forces guided by
the stubborn tendency to maintain things as they are, and
forces that work always for instability and change.” Ik zou dit
anders zeggen: het automatisme van traditioneel denken tegenover het veranderen van denkpatronen door nieuwe realiteiten.
Het Amerikaanse Hoge Gerechtshof heeft een uitspraak gedaan, dat rechters zich een oordeel mogen blijven vormen over
de geestestoestand van getuigen, bijvoorbeeld in een lasterproces als het mijne in Dallas tegen Time. Terwijl het vrijwel vaststaat, dat als een getuige eenmaal een leugen heeft gedebiteerd,
hij bij verdere navraag door een rechter die leugen door een
andere onwaarheid zal laten volgen zich eenmaal op het scheve
pad begeven hebbende, menen de hoge rechters dat het gebruik verder geen kwaad kan en vrolijk moet worden voortgezet. Rechters als hersenwetenschappers: het is te bezopen voor
woorden. De heren moeten waarschijnlijk het eerste boek over
de hersenwetenschap nog lezen.
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MOSKOU

16 juli 1979

Moskou, National Hotel, kamer 124.
Volodja Molchanov haalde me gisteravond aan de nieuwe terminal van Sheremetjewo af. Er waren nu achttien hokjes voor
het afhandelen van paspoorten beschikbaar, maar het wachten
op de bagage duurde als gewoonlijk eindeloos. Hij heeft erg
last van zijn rug. Hij was vier weken in de archieven bezig geweest om nazimisdaden jegens kinderen te onderzoeken. Dat
is dus een reactie op de jongste beschuldigingen, ook van uit
Israël, dat kinderen in de Sovjet-Unie bij bosjes in gevangenissen worden gemaltraiteerd.
Alle geplande concerten van Vladimir Feltsman waren door het
ministerie van Cultuur geannuleerd nadat hij een verzoek voor
emigratie naar Israël had ingediend. Ze waren nu zeer pessimistisch gestemd over zijn vertrek naar Holland in de nabije toekomst.
Een eerste gesprek vandaag met Semjon A. Skachkov, voorzitter van het Staatscomité voor Economische Betrekkingen. „Ik
wil eigenlijk niet over mezelf spreken,” begon hij, „want ik
doe dit vrijwel nooit. Ik begon 50 jaar geleden, toen ik twaalf
was, te werken op een arbeiderscollectief. Het waren de eerste
jaren na de Oktoberrevolutie. De toestand op het land was
moeilijk.”
Nà een uitvoerige verhaal over hoe het hem en zijn kameraden in de oorlog was vergaan, hoe ze met hele fabrieken naar
de Oeral verhuisden om buiten bereik van de moffen te komen, vertelde hij dat in 1957 het Staatscomité voor Economische Betrekkingen werd opgericht, opdat rechtstreekse contacten konden worden gelegd voor het opzetten van projecten in
de wereld. Er werken momenteel zo’n 50.000 sovjetspecialisten in 79 verschillende landen bij het opzetten van installaties
die door de USSR worden geleverd. „Neemt u Algerije. Dit
land wil socialisme opbouwen. We hebben geholpen met het
stichten van een Olie Instituut. Een aantal Algerijnen studeert
bij ons om zich later met olieboringen en bouwen van raffinaderijen in Algerije bezig te houden. Ook hebben we geholpen
in Algerije een hogeschool voor metallurgie op te zetten. Met
26
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de rijkdommen aan olie en gas van het land was dit voor hen
van groot belang. Vorig jaar werd dertig procent van alle door
de Sovjet-Unie aan het buitenland geleverde technische installaties door ons comité verzorgd. Van onze export naar Algerije
bedroeg 95 procent complete installaties in 1978. Naar Turkije
was dit 80 procent, naar India, Mongolië, Iran en Guinea 70
procent. De raadgevers van Imam Khomeini hebben zelfs bevorderd dat Iran iedere maand meer gas aan de USSR zou leveren.
„Ik denk dat de profeet Mohammed tot die beslissing van de
Imam heeft bijgedragen,” spotte ik.
Skachkov: „Het is een zeer ingewikkeld probleem en een open
vraag hoe het politieke systeem in Iran zich zal ontwikkelen.”
„Voorlopig is de zaak daar drie eeuwen teruggedraaid,” merkte
ik op.
Hij bevestigde de mededeling van Dirk Keijer, dat Moskou in
Nigeria begonnen was met het opzetten van een staalcomplex.
„Mijn medewerker is gisteren uit Lagos teruggekomen. Gedurende de eerste fase van dit complex zal er één miljoen ton staal
per jaar worden geproduceerd. In India hebben we twintig jaar
geleden het Pilai staalconcern gebouwd. Ze producer nu 2,5
miljoen ton staal per jaar. Een tweede door ons gebouwd bedrijf in Bahkara is gereed en vervaardigt 1,7 miljoen ton staal
per jaar.”
„De staalfabriek in Indonesië is mislukt,” probeerde ik.
„De plannen, die Sukarno hiertoe had opgezet, werden door
de regering Suharto niet uitgevoerd. Dit was het gevolg van de
druk van de Amerikanen op Suharto,” meende Skachkov.
„Lon Nol heeft nog naar Hawaï kunnen uitwijken, maar als
het zover is denk ik dat Suharto die vlucht niet zal halen.”
„In het Verre Oosten zullen nog vele scherpe politieke gebeurtenissen moeten plaats vinden.”
Skachkov is eveneens lid van het Centrale Comité van de Opperste Sovjet. Hij vertelde terloops van de voorstellen van premier Kosygin aan Van der Stoel om tot samenwerking met
Shell te komen af te weten. „Maar het is de NAVO-politiek die
tussenbeide kwam en die samenwerking heeft voorkomen.”
Natuurlijk is dàt het addertje onder het gras geweest. Die fijne
mijnheer Van der Stoel is steeds een exponent van inlichtingendiensten en Koude-Oorlogmanipulatoren geweest. Vandaar zijn faam in Nederland.
Ik heb uren met Volodja Molchanov bij hem thuis zitten praten. Consuelo is met zijn moeder op de dacha. Hij vertelde, dat
de befaamde kus tussen Brezhnev en Carter in Wenen welis-
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waar in de Sovjet-Unie op televisie te zien was geweest, maar
geen enkele krant had deze opname afgedrukt. „Wij omhelzen
alleen de leiders van socialistische landen op die manier,” aldus
Volodja. „Het was daarom een goedkoop en nietszeggend gebaar.” Het zou er op kunnen wijzen dat die idiote Carter dus
het initiatief nam, wat Brezhnev moeilijk kon weigeren.
Hij verweet me, dat ik in het Algemeen Dagblad inzake het
geklets over het lintje van oud ambassadeur Romanov had verwezen naar „welingelichte kringen”, „want nu staat in de boeken van de BVD geschreven: Molchanovs welingelichte kringen.” Hij voegde er aan toe: „Ik denk trouwens, dat ze hier
langzamerhand ook een flink dossier over jou hebben, of over
mij. Ik sta hoog genoteerd, maar niet het allerhoogst. In 1975
zou ik een nieuwe flat krijgen, waar ik al vijf jaar op wachtte.
Toen weigerde ik met de missie van Nikolai Pankov mee naar
Nederland te gaan. Ik kon naar een andere flat fluiten.” Volodja verdient 230 roebel per maand, wat mede om die weigering
nog niet werd verhoogd.
Hij vertelde, dat de Vereniging Nederland-USSR. in juni haar
jubileum vierde. Ambassadeur Reinink zond een brief, dat hij
verhinderd was, en dat ook alle leden van zijn ambassade verhinderd waren. Ik had die man voor intelligenter gehouden.
„Er kwam dus niemand van jullie,” aldus Volodja. „Waarom
niet? De voorzitter van de vereniging is de schaker Botwinik
en de vice-president is een directeur van onze botanische tuinen, die al een leven lang verliefd is op rozen. Kwamen ze niet,
omdat onze vereniging films over Rembrandt op de sovjettelevisie laat zien? Of was het, omdat we dansgroepen naar Nederland sturen? De mensen van deze vereniging doen nu werkelijk
helemaal niets slechts.”
17 juli 1979

Ik heb intens van mam gedroomd. Bij het wakker worden
stond ik aan het graf van mijn grootmoeder met mijn vader.
Ook verscheen Theo in mijn droom. Ik reed terug naar mam,
omdat ik dacht dat zij misschien geld nodig had. Wanneer ik
haar hielp, hoefde zij niet speciaal naar de bank op pad. Ik
schatte dikwijls van te voren wanneer zij naar de bank moest
en belde dan om haar behulpzaam te zijn. Dat verrekende zij
later dan weer. Ik vond dit aspect nooit in mijn dagboek opgetekend eigenlijk, maar door deze droom kwam de herinnering
eraan terug. Zij wist hoe ik tegenover geldzaken stond. Waarom voel ik me dan toch zo schuldig jegens haar over die allerlaatste maanden van haar leven? Misschien was zij wel echt
28

De ontmoeting en het gesprek van enkele uren met professor
Oleg Gazenko waren fantastisch. Hij is directeur van het Instituut voor Biomedische Studies, dat zich onder meer bezig
houdt met ruimtevaartonderzoek. Gelukkig had hij een uitstekende Engelse tolk en zat ik niet met Volodja’s tjap-tjoyvertalingen opgescheept. Er stonden verse bloemen op tafel. Hij
schonk me een serie van vier boekwerken, The Foundations of
Space Biology and Medicine, die hij samen met Amerikaanse collega’s schreef. Daarnaast kreeg ik een Engelse vertaling van
werk van Poesjkin.
Nadat Gazenko had verteld dat er op toezien dat ruimtevaarders zich prettig voelen een van de taken van zijn instituut is,
leek het me een geschikt moment op het vraagstuk „brein” in
te gaan. Na een inleiding over goden, symboliek en andere onzin, vertelde ik dat ik een bezoek aan Sir Bernard Lovell in
Manchester had gebracht en hoe zijn verhaal mijn inzichten inzake de mens had verdiept en verbreed.
Gazenko: „Our guest spent one day with professor Lovell. I
have only seen him on film. In the field of a general approach
to human beings, and there immediate well-being I differ with
Lovell. My vision is one of making life on earth better and hap15 Zijn hoofdredacteur bij APN.
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ziek. Zullen die twijfels me blijven volgen tot het einde van
mijn eigen leven?
Volodja Molchanov zei, dat de bestseller van Hedrick Smith,
The Russians voor 85 procent op feiten was gebaseerd. „Het
boek is bij ons verboden, maar ik denk dat mijnheer Tolkunov15 wel een vertaling zal hebben gelezen.” Hij was Vladimir
Lomeiko tegen gekomen. Die had gezegd, dat iedereen aan de
top in het Kremlin het boek van Smith behoorde te lezen.
Wanneer douanebeambten The Russians in de koffer van buitenlanders vinden, halen zij het eruit.
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pier. I share concepts with the Canadian writer Hans Selye,
who wrote the book Stress without distress of which the basic
concept is: love thy neighbor.”
„The Jesus Christ concept,” zei ik, wat gelach teweegbracht.
„Not only Jezus said so,” was Gazenko’s antwoord. „It’s a general idea proclaimed by many philosophers. Selye explains that
this idea of loving others cannot easily be achieved since it contradicts basic biological laws. Therefore he comes up with a
different idea. Roughly it is as follows. Human beings should
be useful to other men and women. We have to strive to know
as many people as possible we love and respect.”
„Unfortunately, the more you get to know people,” wierp ik
tegen. „Very often it makes you turn away from them. What I
often wondered was: can ordinary people survive without
holding on to symbols like the White House, Lenin or the Vatican?”
„It is nowadays hardly possible anymore to recall the days that
only primitive people and pre-historic creatures roamed the
planet. There was an era that these creatures had not evolved
as yet into human beings even. Over the past few centuries
Man has made a quantum leap into, what we call now, modern
times. This new man obviously consists of two parts: on the
one side is the biology of man: on the other he is a social creature. This last part I consider equally important. It’s evident
that many contradictions live in humans, that animals never
knew.”
Ik vroeg me af of dit wáár was.
„Are symbols an outcome of the social side you mention? Are
they needed for people to maintain equilibrium between biological facts and reality?”
„First of all, I am not an expert in this field.”
„Everybody deals with symbols every day, and do so like robots without ever asking proper questions whether this should
be done,” probeerde ik.
„It is very important for a human being,” begon Gazenko, „to
have aims and goals in life. It is important that they are understood and do not contradict reality. But what is likewise very
important, and too often being ignored, that we bear in mind
the biology of the human creature. We must avoid that biology
and sociology come into conflict within the human being.
Therefore we have to study in tandem the biological evolution
of humans and the social development of man. Let me illustrate
this. Biologically, human beings need a certain amount of exercise. In the beginning he collected food and mushrooms with30
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in one square kilometer where he lived. Primitive man moved
constantly. Modern man is totally automated through supermarkets, automobiles and elevators. This imbalance between
his biological needs, like exercise, and his social activities leads
to numerous physical problems from stress to heart failures.”
„Then there is the brain, which is ‘empty’ when the baby is
born,” probeerde ik.
„It contains 14 billion cells,” reageerde Gazenko.
„But those cells are not programmed,” wierp ik tegen. „One is
not being born as a communist. The brain is being coded with
communist ideas from the outside after birth.”
„But it is genetically endowed to be capable to do certain
things later.”
„Yes, to have blue eyes or a talent for music. But one’s frame of
reference comes from outside.”
Gazenko begreep me niet. „What do you mean?”
„The environment, parents and teachers bring in values, symbols and all the rest.”
„Right. But there is always a certain biological correction.”
„How?”
„Because there is a system of reward and punishment. Fundamental biological requirements are given entities. Again: we
see an intense interplay between biological and social factors.”
Ik vertelde hem over het programma in Venezuela om de intelligentie bij mensen te verhogen.Toen ik sprak over een
Minister for the development of intelligence, dacht academicus Gazenko één ogenblik dat het om spionage-activiteiten ging. Dit
misverstand werd snel opgelost. Hij dacht dat wellicht in de
toekomst een dergelijk programma mogelijk zou zijn. Ik keerde terug naar de oorspronkelijke vraag of mensen zonder fantasiesymbolen zouden kunnen overleven.
„In school,” ging ik verder, „I learned there was a sun, a moon
and a Milky Way. Fifty years later, children learn there are 100
billion Milky Ways. We find the setting of planet earth to be
part of an infinite universe that even expands further and further. Where are the boundaries of this universe? Should we
not, by now, scrap notions like God, Buddha, Allah and all the
rest and accept realities as they are?”
„I am afraid you will find me too pragmatic,” zei Gazenko.
„My concept of the universe is not that grand. For human beings there are more important things to consider right here,
like how to develop a specific and concrete attitude to deal
with people around us. I never met you before, and I am
pleased I met you today, but my idea of our conversation is to
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be useful to you in such a way as to make you happy. My goal
is to be useful to you and to be useful to others, who approach
me in the future. I wish to be as useful to other people as possible. I don’t know what will happen in 100 or 200 years from
now. But I am sure that the best way to live is to provide wellbeing and prosperity for all and to help arrange mutual understanding between people to gradually develop a concept, that
can be shared and understood by all people. Human beings
should not bother each other, but should assist each other. And
one has to resolve his own problems and not at the expense of
others.”
„I cannot imagine this human happiness, you keep talking
about, being soundly based on a fata morgana like religion.”
„That is an easy exit from reality.”
„But a dangerous exit in the nuclear age as well,” stelde ik er
tegenover.
„Right. These exits are dangerous, and not only in the nuclear
age.”
„Is our happiness possible without outdated religious symbols?
The universe is, as it is seems, a more realistic image to hold on
to, like the vision of Sir Bernard Lovell. People don’t kill each
other because Jezus said so. Isn’t following the realization of the
uniqueness of human life not a better reason not to kill each
other? Love thy brother should follow that route and not via
mnemonics like ‘Jezus said so’, or the Ayatollah did. I ask you
this because, after all, you are a space man, a scientist directed
to the universe.”
„First of all: it is not a documented fact that we are unique.
Therefore your idea could be erroneous.16 We must still give
an ambiguous answer about intelligence in the universe.
Therefore, our uniqueness is not as yet a proven fact. We are
aware of the chemical evolution and of the biological evolution. In other words: the evolution of life can lead to the emergence of intelligent creatures elsewhere in the universe. It is
very unlikely that such creatures would possess similar intelligence as we possess on the planet. It’s almost impossible.
Therefore, let’s discuss the situation here on earth within the
known solar system. Can we consider it a fact that there is no
other life-form than here on earth? It is not a proven fact. Despite the Viking Space projects, we have no direct answer. I
think, the chance that we will discover extraterrestrial life
within our solar system is extremely remote. Nevertheless: we
16 1994, ik sla me voor mijn kop dat ik niet de vraag stelde: „Don’t you think that the
human brain is unique?”
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don’t know the truth. About other galaxies we know even less.
Therefore your statement of the uniqueness is not a scientifically proven fact.”
„And because we are ignorant of all realities out there, we substitute our stupidity with religious fairy tales,” hield ik vol.
„We ought to have more definite goals here on earth,”
probeerde Gazenko. „Let us discuss for instance population
control. Is this a reasonable goal?”
„You know that professor Eugene O’Neill of Princeton, advocates that we could put 17.000 billion human beings via imigration into the universe eventually, so let everybody fuck on
for ever. Professor Freeman Dyson speaks of ‘the greening of
the galaxy’, which means planting trees on stars. Do you believe all this? I don’t. We must have strict control.”
„But population control contradicts basic biological laws of life.
I may be wrong, but I seem to remember that thirty percent of
the Dutch people are Roman Catholic.”
„Yes, unfortunately.”
„According to the Vatican, population control is unnatural.”
„That’s what they say, the idiots.”
„But their view is in accordance with basic laws in biology.
The basic law is in favor of an increase in population. Therefore it is more reasonable not to speak of a limitation of the human population, but to think of how to provide a better life for
these human beings and present them with a better social environment and conditions enabling this population increase.”
„You almost present yourself as a partner to the pope. Russians
have many children and then they move to Siberia!”
„To migrate to Siberia is one possibility. And what is so bad
about the pope? He seems to be a nice guy.”
„Of course, he is nice, but somewhat a fantastic dreamer at the
same time. Imagine, this guy, dressing himself up as a pope, displaying a different miter every day, letting people kiss his feet,
and presenting himself as the envoy on earth for God. It is not
only ridiculous, it is quite sick. It’s nuts.”
„I think, for a certain amount of people it presents an exit from
their problems.”
„I know, but do you think fairy tales help solve real problems?
They make them worse. Those crazy religious exists frighten
me, because where does the madness stop?”
„Yes, I admit, it is a fantasy exit.”
„Aha, there we are. Why use in the 20th century exits that
worked perhaps in the Middle Ages? Freud explained in The
Future of an Illusion, that normal development means that from
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infancy to maturity you loose those exits unless you have a
mental problem. Jimmy Carter became reborn in those religious dreams at the age of 47. Upon a crisis in his personal life
he turned the clock back several centuries. Psychiatrists in the
USA told me: ‘Jimmy began his second infancy.’ He entered as
reborn Christian the White House as special bonus to the
American people. How can this chap bring peace to Israel and
the Arabs when he cannot enter into reality within his own
mindscape? To come back to your statement that for many
people the pope is an exit. That exit is psychologically unhealthy and disturbing, it is even dangerous, because it endangers the equilibrium between biological facts and reality within
society. It increases stress on the basis of falsehoods. We must
find new escape routes or rather we must mature to the point
that we do not need them anymore and live by reality such as
the world and the universe really is. Population control should
be tackled on the basis of reality and not in line with the fairy
tales the pope injects into peoples minds.”
„Well, we got lost a bit by discussing symbols,” stelde Gazenko
vast.
Ik had ook nog een lang telefoongesprek met Alexandr Romanov. Shell topman Bénard had gekletst tegen André Spoor
en collega’s, teneinde zijn en Van der Stoels straatje schoon te
vegen bij NRC Handelsblad. Ik had Molchanov gevraagd Romanov hiervan op de hoogte te stellen. Hij bleek dit niet gedaan te hebben. Alle Russen zijn liever lui dan moe. Romanov
vertelde dat Benard er bij was geweest, toen de vertegenwoordiging van Shell bij hem was komen lunchen. „Benard is a
Frenchman. Ask that basterd,” aldus de ambassadeur, „whether
the Shell in reply to the offer by prime-minister Aleksei Kosygin made one single offer to us. They would divert our conversation to their talks with the Minister for Oil Industry. But I
replied to them: ‘I am speaking here with you directly for
prime-minister Kosygin.’”
Het blijft duidelijk dat Van der Stoel17 de zaak heeft geflest.
Spoor en consorten doen alsof ze er niet achter kunnen komen
en noemen zich journalisten.
Romanov was helemaal de oude, zoals ik hem ken. Hij werd
nijdig over het gedraai en gelieg.
Ik besprak met Vladimir Morozov bij TASS de leverantie van 60
pagina’s voor 1.000 dollar per maand aan NRC Handelsblad via
een contact in Brussel. Later sprak ik met Sergei Lossev, de ge17 Veel later werd duidelijk dat Van der Stoel deel uit had gemaakt van het spionagenetwerk Gladio, dat strikt geheim in NAVO-verband opereerde.
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neral-manager van TASS. We zaten aan zijn conferentietafel.
Het nieuws was, dat Somoza naar een Amerikaanse luchtmachtbasis was gevlucht. Eindelijk. Hij lachte om het bezoek
van Richard Nixon aan de sjah van Iran in Mexico. „Vind je
dat gek, nadat de sjah zes miljoen dollar voor de herverkiezing
van Nixon neerlegde?” vroeg hij.
Nu ken ik Lossev toch al enkele jaren. Toen ik zei naar Olga
Chechotkina te gaan, zei hij: „Do you speak Russian with
her?” Ik dacht: hij is gek geworden. Hij weet toch dat ik geen
stom woord Russisch spreek of versta! Molchanov verduidelijkte, dat de opmerking van Lossev bewees, dat ze het nog altijd voor mogelijk hielden dat ik een geheim agent was.
„Waarom word je door Lossev met open armen ontvangen?”
voegde hij er aan toe. „Tolkunov zal nooit met jou gaan eten
zoals Lossev doet.” Later maakte Olga duidelijk: „Ik ken Tolkunov en Lossev uitstekend. Lossev is een andere man. Ik mag
hem graag, hij was als een leerling van mij.” Later vergeleek ze
mij met de journalist Yuri Zukov, die ook alles bijhoudt en
dagboeken heeft „but you are even more Russian than Zukov.” Waar ik dus evenmin iets van begreep.
Volodja zei, dat een aantal mensen het vreemd en verdacht
vond, dat ik zoveel gedaan kreeg in Moskou. „Ze gaan er van
uit dat je mysterieuze contacten hebt.”
„Ach,” zei Olga tegen me, „ik heb mijn naam ook gevonden
in een boek over KGB-agenten, dat in het Westen verscheen.
Ze gingen er vanuit dat ik KGB moest zijn, nadat de ambassade
in Rome mij van 1950 tot 1952 met veel egards behandelde.
Uiteindelijk zou ik als Pravda-correspondente door de regering
van Alcide de Gasperi zelfs worden uitgewezen.” Olga vertelde
verder, dat haar Indonesische assistente in Djakarta – die ook
redacteur voor Gerwani, de vrouwelijke communisten van de
PKI was geweest – na vier jaar gevangenis er nog eens een straf
van veertien jaar bovenop had gekregen.
Olga was als altijd hartelijk en onze voornaamste band is tenslotte de gemeenschappelijke ervaringen met Sukarno. Op 20
juli schijnt een parlementaire delegatie uit Indonesië in Moskou te arriveren. Zij wil niet interveniëren om te regelen dat
ik Valentina Tereshkova, de voorzitster van de vrouwenbeweging, kan interviewen. Overigens heeft zij een boek over haar
ervaringen in Indonesië geschreven, maar de CPSU had er bezwaar tegen, dat het zou worden gepubliceerd. Ook vertelde
ze, dat generaal Suhario was uitgekozen om president Ho Chi
Minh te begeleiden tijdens zijn bezoek aan Djakarta. Op een
avond waren Ho en Suhario er samen tussenuit geglipt en in
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het geheim de stad in gegaan zonder begeleiders. Ho Chi Minh
vroeg Suhario of hij voldaan was over de resultaten van de Indonesische Revolutie. De generaal heeft later drie artikelen
over dit onderwerp in het PKI-blad Harian Rakjat geschreven.
Moskou heeft hem toen hij hier woonde een aanbod gedaan
om een uitgebreid boekwerk over het sovjetleger samen te
stellen, maar hij gaf er de voorkeur aan naar Indonesië terug te
keren, ook al zou hij eerst in de gevangenis terechtkomen.
Ik woonde een uitvoering van het Kirov Ballet uit Leningrad
bij in het theater van Hotel Russia. De muziek van Stravinsky
was prachtig, maar daarvoor hoef je niet in een kudde mensen
te gaan zitten. Vooral het decor met een volle maan was infantiel. Jonge mensen kleden zich steeds meer in Westerse stijl.
Kerels verschijnen nu met een permanent in hun haar en nichterige leren handtasjes.
18 juli 1979

De assistente van Oleg Gazenko gaf toe dat de meeste journalisten met een vooraf vastgesteld rijtje vragen bij hem komen.
Ik was er volgens haar in geslaagd zijn persoonlijke gedachten
en gevoelens los te maken en naar buiten te brengen. Ik denk
ook, dat Volodja Molchanov, die er een paar uur bij zat, veel
van mijn werkwijze leert.
Vanmorgen bracht ik samen met Volodja een bezoek aan Anatoly P. Alexandrov, de president van de Academy of Sciences
van de Sovjet-Unie. Volodja verduidelijkte dat het paleis van
de academie aan de Leninsky prospekt, vroeger aan Graaf Orlov had behoord „één der belangrijkste geleerden van de vorige eeuw”. De secretaresse van Alexandrov, een corpulente tante en al 35 jaar in die functie, leidde ons rond en toonde ons de
portretten en schilderijen in de ontvangstzalen. We hadden een
korte ontmoeting met de president, die opnieuw begon over
hoe de kuikens van de kippen in het park op één na door kraaien waren verslonden.
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18 Alexandrov was toen 76 jaar oud maar stierf pas in 1994.
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Ik legde weer eens uit wie professor Alberto Machado was, en
dat hij eens in Moskou was geweest maar door niemand serieus
was genomen, dat hij nu minister voor de ontwikkeling van intelligentie is en dat de tijd was aangebroken om hem te ontvangen en in contact te brengen met leidende wetenschappers in
de Sovjet-Unie. Ik zei maar niet, wat ik werkelijk dacht, dat als
één land een minister voor de ontwikkeling van intelligentie
kon gebruiken dat de USSR wel was. Hij had er kennelijk nog
nooit over gehoord. Hij zei Machado gaarne te willen ontvangen en hem in contact te zullen brengen met collega’s. Een assistent van Alexandrov, Evgeny Tabakeev gaf me het nummer
van de ambassadeur van Venezuela. Ik belde ogenblikkelijk en
zal morgen door de ambassadeur worden ontvangen. Het zou
belangrijk kunnen zijn, wanneer naast het Harvard-team van
Herrnstein een sovjetteam op de been zou kunnen worden gebracht. Ik ben tenslotte een leerling van Bungkarno. Bij vertrek zei Alexandrov nog – ik mag die man gewoon – dat hij
veel journalisten ontving, maar dat hij de ontmoeting met mij
bijzonder plezierig had gevonden, vooral ook omdat ik geen
vragen had gesteld, die in de richting van sensatiezucht wezen.
Ik sprak uiteraard over Philip Handler, de president van de National Academy of Sciences in Washington. Alexandrov zei dat
Handler in oktober naar Moskou zou komen. Zelf mocht hij
voorlopig op doktersadvies niet reizen. Hij is ook al erg oud.18
Het volgende bezoek was aan het Centrale Comité van de
KOMSOMOL, de communistische jeugdliga. Volodja en ik werden te woord gestaan door Boris Pastuchov, de eerste-secretaris
en Gennady Yanayev, voorzitter van jeugdliga’s. Ze benadrukten dat ik de eerste Nederlandse journalist was die zij ooit hadden ontvangen. Boris verliet halverwege ons gesprek de kamer
om Andrei Gromyko te gaan gelukwensen met diens verjaardag maar keerde vrij spoedig weer terug. Gromyko is vandaag
zeventig jaar geworden.
Er zitten 39,5 miljoen jongeren tot meestal 28 jaar in de KOMSOMOL. Ze hebben 434.000 plaatselijke afdelingen door het
hele land. „We zijn er trots op dat aan de wieg van onze organisatie Vladimir Lenin heeft gestaan. Hij is altijd onze beschermheer gebleven. Ons belangrijkste doel is de communistische opvoeding van de sovjetjeugd, dus dat betekent een
opvoeding in de geest van de partij. Dat is de betekenis van
KOMSOMOL. Wij blijven het troetelkind van de partij. Bij de
voorbereiding van de zestigste verjaardag van ons orgaan in het
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najaar van 1978, hadden 140 miljoen jonge mensen onze speciale scholing doorlopen. We zijn altijd trouw gebleven aan
onze leuze: ‘Met de partij, Voor de partij, altijd en overal.’ In
de burgeroorlog hebben de KOMSOMOL-jongeren de sovjetmacht met de wapens helpen verdedigen. Eveneens gedurende
de eerste vijfjarenplannen tijdens het proces van industrialisatie
van de USSR. Als ik een journalist zou zijn, zou ik alles bestuderen van wat arbeiderscollectieven tot stand hebben gebracht. In
de Tweede Wereldoorlog bevonden zich elf miljoen KOMSOMOL-leden aan het front.”
„KOMSOMOL heeft een hele generatie helden van het vaderland opgevoed. Bij de 86ste kilometer van de nieuwe snelweg
naar Minsk, staat een standbeeld van een achttienjarig meisje,
Zoya Kosmodemyanskaya, die zich vrijwillig aansloot bij de
partizanen en vocht bij de verdediging van Moskou tegen de
Duitsers. Zij werd gevangen genomen en opgehangen. Dat
gebeurde in de winter van 1941. Zij was erg moedig. Haar
voorbeeld heeft honderdduizenden geïnspireerd haar te volgen. Ook haar broer ging vrijwillig naar het front. Hij werd
artillerist en sneuvelde later bij Koningsbergen. Hij werd ook
tot held van de Sovjet-Unie verklaard. Vorig jaar overleed hun
moeder. Zij bezocht het Centrale Comité van KOMSOMOL
dikwijls. Ze zat dan op de stoel waar u nu zit. We voelden dat
zij niet lang meer zou leven. Eén van de dwalende sterren in
het universum hebben we de naam Zoya Kosmodemyanskaya
gegeven.”
„We zijn er trots op u te wijzen op het feit dat 47 procent van
de jeugd arbeidt in de sfeer van onze materiële productie. Iedere zesde geleerde in ons land is lid van KOMSOMOL geweest.
Hetzelfde geldt voor iedere vijfde leraar. Er zijn drie miljoen
leraren dus 600.000 waren lid bij ons. Van de CPSU waren 70
procent van de leden in KOMSOMOL.”
„Hoeveel procent van de sovjetjeugd treedt toe tot KOMSOMOL?” vroeg ik hen.
„Ongeveer 54 procent.”
„Ik dacht dat dit veel minder was.”
„De meeste mensen denken juist dat het percentage hoger is.
We openen trouwens niet de deuren voor iedereen. We willen
een avant-garde blijven.”
„U past selectie toe?” reageerde ik verbaasd.
„Kandidaten moeten ons bewijzen dat zij lid willen zijn. In beginsel kan iedere scholier of student die onze statuten erkent,
lid worden. Lenin heeft gezegd: ‘We willen geen partijleden
hebben die het communisme met de mond belijden.’”
38
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„Welke programmeringsprincipes volgt u bij de opvoeding van
de jeugd?”
„We gaan van het grondbeginsel uit, dat we de jeugd in de
geest van marxisme-leninisme grootbrengen. Het gaat dus om
het bijbrengen van de theorie van marxisme-leninisme en hoe
we denken sociale wetten te verwezenlijken. We proberen
hiervan jongeren te doordringen, want zij zullen leiding moeten geven aan maatschappelijke activiteiten. Zij bepalen de
burgerzin van de arbeid, en helpen hierbij. Wordt het lid ouder
en verhoogt hij het niveau van zijn beroep, dan leren wij de
diepere betekenis van de communistische filosofie, dus van het
wetenschappelijke communisme en de wetten voor een economische ontwikkeling van de samenleving. KOMSOMOL besteed grote aandacht aan deze processen. Alléén boekenkennis
voor de communistische jeugd is onvoldoende. Lenin heeft gezegd, dat zonder strijd, zonder praktische activiteiten, die kennis uit boeken niets betekent. Daarom proberen we onze jonge
mensen actief te engageren. Ieder lid van KOMSOMOL moet een
voorbeeld zijn voor zijn vrienden in de arbeid.”
„Zijn er jongeren die daar geen zin in hebben?”
„Nee, zo werkt dit niet. We stellen een complex van eisen aan
een lid. Hij moet goed werken en een maatschappelijke functie
bekleden. Hij moet uitstekende kennis van marxisme-leninisme hebben. We zeggen daarom tegen veel kandidaten, dat ze
beter nog kunnen wachten en harder moeten werken om lid
te kunnen worden. Onze organisatie is een massaorganisatie.
De weg naar ons staat open maar je moet het bewijs leveren,
dat je gereed bent voor de eer van het lidmaatschap. We zijn
tegen het vormen van een elite van zogenaamd verstandige revolutionairen. Maar we zijn er ook tegen om KOMSOMOL zo
breed te laten worden – in aantallen althans – dat we leden
zouden hebben die niet actief deelnemen. Die 54 procent is
niet van boven vastgesteld, maar uit de praktijk voortgekomen.”
„U bent nog steeds lid van KOMSOMOL?”
„Ja en dat blijf ik tot mijn dood.”
„Mijn indruk was, dat leden slechts tot hun 28ste jaar lid kunnen zijn.”
„Functionarissen aan de top blijven voor het leven lid.”
De heren maakten duidelijk, dat zij zich concentreerden op
twee hoofdactiviteiten: het opvoeden van jongeren tot patriotten en tot internationalisten.
„Het SALT-II verdrag wordt met de jeugd besproken. Een jongen van achttien jaar in een fabriek zal niet begrijpen waarom
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tachtig procent van de Amerikanen vóór SALT is, maar congresleden tegen stemmen. We werken dus aan het politieke bewustzijn. We scheppen een anti-imperialistische solidariteit en
daarnaast leren we hen om te strijden vóór hun eigen rechten.
Misschien klinkt wat ik u zeg propagandistisch, maar we spreken nu gewoon vriendschappelijk.”
„Hoe draag je die solidariteit over?”
„De tragedie van Chili is ook onze tragedie. De tragedie van
zwart Afrika is ook onze tragedie. We verklaren niet alleen
onze solidariteit, maar we trachten ook concrete hulp te bieden aan mensen die strijden tegen fascisme, imperialisme, neokolonialisme, racisme of andere reactionaire krachten. Sociaaldemocratische politici in het buitenland spreken dikwijls over
een nieuwe economische orde in de wereld. Wij zijn van mening dat vooral die landen de schuld van deze miserabele toestanden dragen, die eeuwenlang voormalige koloniale gebieden hebben geëxploiteerd. We kunnen cijfers geven van leden
van KOMSOMOL die aan projecten werken in Irak, Syrië, Congo en andere landen.”
„Een soort Sovjet Peace Corps?”
„Nee, het is anders. Het Peace Corps is een vorm van invasie
in de Derde Wereld, waarbij filantropische doelen in Washington worden vastgesteld. Onze assistentie is tweeledig: wij bieden hulp per bilateraal verdrag om een economisch project te
verwezenlijken. Dat gebeurt dus op staatsniveau. Anderzijds
zenden wij op onze kosten onze beste mensen naar zulke projecten om die te helpen realiseren. Via hun arbeid propageren
we het socialisme. Ze moeten aan de jeugd in den vreemde tonen welk soort individu het socialisme heeft voortgebracht.”
„Het zou nuttig zijn om misschien 10.000 jeugdleden van
KOMSOMOL naar de VS te zenden,” opperde ik.
„We zijn bang daar geen projecten te krijgen, want tot nu toe
wil het Amerikaanse congres ons geen gelijke handelsrechten
geven.”
„Wisten maar meer mensen in de wereld wat in de USSR wordt
gedaan ter stimulering van de jeugd. Misschien verloopt het allemaal minder glad dan u vertelt, maar de grondbeginselen liggen er.”
„Het is niet alles rozengeur. Wij hebben ook problemen met
jongeren, maar we streven ernaar van ieder jong mens iemand
te maken die actief aan de samenleving deelneemt. Gebeurt
dit? Nee, zeker niet, maar van jaar tot jaar zien we verbeteringen. We zijn optimistisch. Ik spreek openhartig met u.”
„Dat voel ik.”
40
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„Hebben we jeugdcriminaliteit? Ja, zeker. Bij een bevolking
van 270 miljoen mensen is dit haast normaal. In ieder woud
vind je onkruid. Wanneer men zou zeggen dat dit vraagstuk
zou zijn opgelost, is dat onwaar. Maar de aanleg voor misdaad
in Amerika en het Westen is anders. Wij hebben het probleem
van jeugdwerkloosheid bijvoorbeeld niet en hebben een situatie gecreëerd, dat iemand die afstudeert absoluut zeker is van
een baan. Op dat gebied ligt in het Westen juist een belangrijke
oorzaak voor misdaad. Wij zien drie vormen van belangen bij
de jeugd: persoonlijke belangen, groepsbelangen en maatschappelijke belangen. Het gaat erom harmonie te bereiken
tussen deze drie vormen van belangen. Iemand van achttien
jaar wil verder studeren. Dat is een persoonlijk belang, maar
het is ook een groepsbelang, want meer kennis en vaardigheid
kwalificeert deze persoon om een hogere bijdrage te leveren
aan de samenleving.”
Hij vervolgde: „Jeugdmisdaden ontstaan door kleine fouten,
die aan onze ordening in de maatschappij kleven. In het Westen zien we veel georganiseerde misdaad, dat weet u beter dan
ik. Waar wij ons dus op concentreren, is om de levensomstandigheden voor hen die werken aangenamer te maken, en dat is
ons nog niet gelukt.”
„De communistische opvoeding begint al in de crèches. Er zit
nu eenmaal in de menselijke natuur de aanleg tot slechtheid.
Men zou in een vroeg stadium binnen KOMSOMOL die neigingen moeten leren onderkennen en behandelen,” suggereerde
ik. „Professor Anatoly Alexandrov zei me vanmorgen nog, dat
we nog te weinig weten van hersens en de menselijke natuur,
maar daar ligt de origine van deze vraagstukken.”
„Ik ben geen specialist op het gebied van pedagogie en psychologie,” antwoordde Pastuchov. „Ik ben ingenieur en jurist en
zonder teveel zelfreclame te willen maken, ik heb zojuist een
proefschrift geschreven als kandidaat historicus.”
„Anatoly Karpov vertelde dat hij postzegels verzamelt, maar u
verzamelt universitaire graden,” grapte ik.
„Het leven biedt mooie woorden. Het draait tenslotte om kennis. In Italië zeggen ze, vier uur slapen, twee uur voor seks en
de rest is voor de revolutie. Ik heb twee uur liefde bedrijven
overgeslagen en gewerkt. Onze samenleving biedt de mogelijkheden om dit te doen. Hier moet je niet zoals in Amerika
5.000 dollar betalen om te kunnen studeren.”
„Wat belangrijk is,” vervolgde hij, „is om jonge mensen, die
zichzelf willen verbeteren, realistische en levende idealen te
bieden. U sprak over Karpov. Via hem laten we zien dat hij
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niet alleen een briljant schaker is, maar eveneens een breed
ontwikkeld mens. De invloed van Karpov op jonge mensen is
groot. Men ziet in hem een voorbeeld. Het past mij niet om in
discussie te treden met academicus Alexandrov, maar toch geloof ik, dat het sociale milieu bepaalt welke instincten, die de
mens nu eenmaal heeft, naar boven zullen komen. Dat is geen
polemiek of demagogie. In de opvoeding behoort een eenheid
te bestaan tussen gezin, school, werk en het leven op straat. De
rol van het gezin is van het grootste belang. Vader en moeder
vormen het eerste ideaal van een kind. Wij werken zoveel mogelijk samen met jonge ouders. We hebben een uitgebreide pedagogische opleiding in een systeem verwerkt, gericht op juist
jonge ouders. Hiermee hangt ook samen welke instincten zullen worden geactiveerd. Wij richten ons op het opwekken van
positieve krachten bij jonge mensen.”
„Naarmate de materiële welstand omhoog gaat, zal het cynisme toenemen ten aanzien van hoogverheven idealen. Marxisme-leninisme heeft voor professor Sobolev een geheel andere
betekenis als voor een jongen van veertien jaar in de huidige
Sovjet-Unie.”
„KOMSOMOL werkt zodanig, dat de jonge mens de mogelijkheid krijgt om zelf alles wat we leren diep te voelen, te beleven
en te overdenken. Alleen op deze wijze zullen we individuele
jongeren bereiken. Een jongen van veertien jaar kan niet de
volle betekenis bevatten van wat Lenin schreef. Maar we proberen het kind zodanig te stimuleren, dat het zelf de diepere
betekenis van Lenin zal proberen te begrijpen. Je leest tenslotte
de werken van Lenin tientallen keren. Je verbaast je altijd weer
hoe meesterlijk hij alles heeft voorzien. Zijn grootsheid is, dat
hij concrete problemen uit zijn tijd belichtte, maar zijn gedachtegang is dermate krachtig, dat zijn woorden tot nu toe hun
geldigheid hebben behouden. Hij gaf antwoord op vele vraagstukken, die tot vandaag aan de dag bestaan. Neem de mensenrechten. Hij schreef zestig jaar geleden een artikel waarin hij alles precies aanduidde. Iedere vrijheid is een leugen als die
vrijheid in tegenstelling staat tot de belangen van de bevrijding
van de arbeid en het kapitaal. Wanneer we met jongeren over
Lenin spreken, doen we dit niet in een vorm dat ze hem als een
soort God gaan zien. Een God, die als Christus ergens boven in
de hemel zou zitten. We beginnen in crèches al met kinderen
over Lenin te spreken.”
„Ik heb in de Oekraïne op een landbouwbedrijf gezien hoe dat
gaat,” merkte ik op.
„Het niveau waarop we spreken, hangt natuurlijk af van de
42
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leeftijd van de kinderen. We zeggen dat Lenin een mens was
die van kinderen hield. We vertellen hoe hij onze leider was en
stichter van de staat. We willen dat kinderen alle mooie dingen
in het leven associëren met Lenin, en niet in abstracte zin, maar
als een mens met gedachten en behoeften. We doen dit, omdat
een steriele figuur geen revolutie zou kunnen maken. We laten zijn grootsheid zien.”
Na dit inspannende gesprek wilde ik alleen zijn en wat lezen.
Time beschrijft hoe anarchie het parool van de dag is in Iran. De
werkelijke regeringsmacht zit in Qum, waar de 79-jarige ayatollah Ruhollah Khomeini de lakens uit deelt. Deze week werden alle bedrijven en industrieën in één klap genationaliseerd.
Studenten die het land wilden ontvluchten, hielden twintig uur
lang 150 gijzelaars op de luchthaven van Teheran gevangen.
James Bell schrijft, dat de zogenaamde revolutie van deze ayatollah in Iran tot een nieuw hoogtepunt is geëscaleerd. De man
is van zijn god bezeten. Hij is bekend als „a practicing mystic”
maar blijft zelfs voor zijn naasten een raadsel. Aangenomen dat
de sjah zijn kaarten niet zo slim heeft gespeeld is het duidelijk
dat Iran in handen van absolute gekken is gevallen.19
De benzinestank in de straten dringt door tot in de eetzaal van
Hotel National.
Volodja had geadviseerd om de pianist Feltsman niet te bellen.
Nu bekend is dat hij naar Israël wil emigreren, wordt zijn telefoon afgetapt. Om 20:00 uur haalde Vladimir Feltsman me af.
Op 5 juni, twee uur voor hij zou optreden met het Philharmonisch Orkest van Moskou, kreeg hij een telefoontje, dat hij beter thuis kon blijven. Een ander zou als solist optreden. Hij had
zelfs al tweemaal met het orkest gerepeteerd. Ook het concert
voor de volgende dag werd afgelast. Het publiek werd verteld,
dat de pianist ziek was. Prompt belde Voice of America hem op
om de zaak met hem te bespreken, maar hij had geweigerd
erop in te gaan. De vader van Vladimir is een bekende componist en liedjesschrijver. Hij kreeg een ongevraagd „advies” een
brief te schrijven aan de CPSU, waarin hij het verzoek om emigratie naar Israël van zijn zoon afkeurde. Zijn vader heeft dat
vervolgens in overleg met Vladimir gedaan. Dit was vooral nodig om te voorkomen, dat zijn vader ook op ijs zou worden
gezet. Molchanov wandelde binnen, toen we zaten te praten.
Hij gaf me op mijn lazer, dat ik toch vanuit Hotel National
naar Feltsman had gebeld, ondanks zijn dringende verzoek dat
niet te doen.
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Vladimir Feltsman heeft vier boeken, die bij elkaar 100.000
gulden waard zouden zijn. Hij vroeg zich af hoe hij ze het land
uit zou kunnen krijgen. Zou ambassadeur Reinink willen helpen? Ik meende hem dat te moeten afraden, want Reinink
helpt natuurlijk nooit. Vladimir werd vanuit Parijs gebeld in
verband met opnamen van Schuberts Moments Musicaux en de
Wanderer Fantasie voor CBS. Hij kan geen kant op zonder medewerking van het ministerie van Cultuur. Ik adviseerde dat
zijn Parijse producer Georges Kadar met Dolf van Dantzig van
het Concertgebouw contact zou moeten opnemen.
Alex Kagan, zijn jonge zwager, is inmiddels naar Israël vertrokken en is nu op weg naar New York. Volgens de wet was het
hem toegestaan, tien stukken kostbaar porselein mee te nemen.
Maar de douanebeambte zei: „Je bent nog jong, neem jij er
maar vijf mee.” Alex vroeg: „Waarom?” De douanier antwoordde: „Okay, dan dus helemaal niets.” De familie restte
toen niets anders dan de porseleinen voorwerpen weer mee
naar huis te nemen. We zaten tot middernacht te praten, ook
met Sacha, patholoog-anatoom, een vriend van Molchanov.
We hadden radijs, tomaat en worst als versnapering. Ik dronk
zelfs een slok wodka. De conversatie was af en toe verhit. Ik
krijg steeds het gevoel, dat ze me ervan verdenken een soort
collaborateur te zijn van het communisme, omdat ik hier zo
vaak werk en luister. Met andere woorden, dat ik gemakkelijk
voor het Moskouse karretje zou zijn te spannen. Ik kan niet en
zal niet, nu niet en nooit, me door dit overall absolutely stinking
system een oor aan laten naaien. Ik wil er intussen wel meer
over weten en wil niet alleen op anti-slogans afgaan.
19 juli 1979

Ik werd wakker van de benzinestank in de straat. Had weer een
nachtmerrie over dat Peter voorgoed uit mijn leven was verdwenen. Dat spookbeeld keert op gezette tijden terug. Om
07:45 uur in de ochtend staan de eerste groepen al weer te
wachten om tot het mausoleum van Vader Lenin te worden
toegelaten. Het is gewoon ziek. Bij het monument van de onbekende soldaat staan militairen met een grote krans. Ook daar
zal wat gebeuren straks.
Ik bracht een bezoek aan de ambassadeur van Venezuela, dr. Ignacio Silva Sucre, die toezegde mijn brief onmiddellijk met de
diplomatieke post naar minister Machado in Caracas te zullen
zenden. Ik deed er een visitekaartje van Anatoly Alexandrov bij.
De regering van Jimmy Carter is afgetreden.
44

Precies zoals Volodja Molchanov had voorspeld, bleek Primakov
tot de Georgii Arbatov-klasse van de USSR Academy of Sciences te behoren. Ik zag trouwens dat Primakov een kwartshorloge droeg en vroeg me af of het van sovjet-makelij was, omdat ik
indertijd samen met Francesco Paesa en Jermen Gvishiani over
zulke horloges bezig was geweest. Hij zei dat het Japans was.
Ik zei hem het een raadsel te vinden hoe de betrekkingen tussen Moskou en Cairo zich recentelijk hebben ontwikkeld.
„U hebt gelijk,” antwoordde Primakov, „wanneer u aangeeft
dat die betrekkingen momenteel verre van goed zijn. Dit is het
gevolg van de huidige politiek van Cairo. Wat ons betreft, blijft
onze politiek ten aanzien van Egypte onveranderd. Dat wil
zeggen, we gaan ervanuit dat het volk van Egypte een beleid
zal blijven ondersteunen, dat gericht is op het ongedaan maken
van de Israëlische agressie en expansiedrang ten koste van Arabische landen. Wij handhaven deze gedragslijn. De verandering in de verhouding komt dus van Egyptische zijde. In dit
verband zijn een aantal feiten aan het grote publiek misschien
niet bekend. Enige jaren geleden heeft de journalist Mohammed Heikal enkele interessante boeken geschreven.”
„Velen in het Westen beschouwen hem als een collaborateur
van de CIA,” merkte ik op.
„Als dat wáár is, zijn die boeken nog interessanter. Hij heeft
namelijk gemeld dat de CIA contact legde met Anwar Sadat,
waardoor twee kanalen ontstonden: een officieel kanaal en een
kanaal via de CIA. Dit is direct na de dood van Abdul Gammal
Nasser begonnen. Onmiddellijk gingen impulsen van de CIA
uit naar Sadat, gericht op het verbreken van de betrekkingen
met ons. Zo is het besluit van Sadat om een einde te maken aan
20 In 1991 werd hij directeur van de buitenlandse veiligheidsdienst, vanaf 1996 bekleedde hij politieke functies.
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Ik had een uitstekende ontmoeting met Yevgeni M. Primakov,
directeur van het Instituut voor Oosterse Studies.20
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de militaire missie van de USSR in Cairo te verklaren. Zo werd
ook eenzijdig het verdrag van samenwerking en vriendschap
tussen ons en Egypte opgezegd. Henry Kissinger heeft zelfs gezegd dat hij als minister van Buitenlandse Zaken zes dagen van
tevoren op de hoogte was, dat Sadat dit zou gaan doen.”
„Onze grote Nobelprijswinnaar Henry Kissinger.”
„Ik wil dus herhalen,” vervolgde Primakov, „dat de verantwoordelijkheid voor de verslechtering van die betrekkingen bij
Cairo ligt. Ik voeg eraan toe, dat dit gedrag in overeenstemming
was met de doelstellingen van de Amerikaanse politiek in het
Nabije Oosten. Washington wilde twee pilaren hebben, Egypte
en Saoedi-Arabië. De balanceerpolitiek van Washington was
erop gericht om Israël met twee conservatieve Arabische landen,
Saoedi-Arabië en Egypte te verzoenen. Hiervoor moesten eerst
de banden tussen Cairo en Moskou te worden doorgesneden.”
„Hoe gaat het nu verder?” vroeg ik hem.
„Ik ben optimist, maar ik geloof niet dat er kansen bestaan op
een verbetering in betrekkingen tussen Egypte en ons. In ieder
geval kan een verbetering niet van één kant komen.”
„En zeker niet van een Sadat,” liet ik er op volgen.
„In de geschiedenis zien wij, dat leiders komen en gaan, maar
volkeren blijven.”
„Wat is het standpunt van de Sovjet-Unie inzake de zogenaamde oplossing van het Camp David-akkoord?”
„Door uw vraagstelling hebt u het me makkelijk gemaakt om
antwoord te geven. Wij sovjetwetenschappers beschouwen het
conflict in het Nabije Oosten niet als een gevecht tussen twee
nationale bewegingen. Ik weet dat een dergelijke visie in het
Westen bestaat. Wij delen die mening niet. Het conflict in het
Nabije Oosten is het gevolg van een complex van oorzaken.
De voornaamste reden is het zionisme en de latere gedragslijn
van Israël jegens het Palestijnse volk. Want op een bepaald moment hebben zionisten gesteld, om het volk zonder land naar
een land zonder volk over te brengen. Dit is ons inziens een
onjuiste redenering om twee redenen. Volgens ons zijn de joden, die eeuwen lang in andere landen woonden niet het volk,
die in het omstreden gebied thuis horen. Voor Hongaarse joden is het vaderland Hongarije, enzovoorts.”
„Dat geldt dus ook voor joden in de Sovjet-Unie?”
„Natuurlijk! Dat is hun werkelijke vaderland en niet Israël. Bovendien, wat betreft Palestina, dat was geen land zonder volk.
Israël heeft een politiek gevolgd om de autochtone bevolking
weg te zenden. Dat betekende letterlijk dat de Palestijnen uit
hun vaderland werden verdreven. Israël en de zionisten heb46
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ben nooit de suggestie gedaan een land met twee nationaliteiten in het leven te roepen. Ze hebben steeds gemeend één natie te moeten vormen. Wanneer je dat doet, moet je dus anderen wegzenden en dat is steeds hun politieke doel geweest.”
„Heeft Stalin in Jalta niet aan dit misverstand inzake Israël meegewerkt?”
„We hebben inderdaad in de Algemene Vergadering van de VN
meegestemd over de verdeling van Palestina. Maar na die beslissing is Israël Arabische gebieden gaan bezetten en heeft het
de eigen grenzen uitgebreid.”
„En daar zijn ze sedertdien vrolijk mee verder gegaan,” constateerde ik.
„Inderdaad. Dat zijn dus op zichzelf staande redenen voor het
voortdurende conflict. Bovendien hebben we te maken met
onverantwoordelijke activiteiten van Arabische groeperingen,
die blijven verklaren dat ze de joden de zee in zullen drijven.
Alles bij elkaar genomen, is het conflict in het Nabije Oosten
de uitkomst van de buitenlandse politiek van de VS.”
„Onder druk van de joodse lobby aldaar,” voegde ik toe.
„Onder meer, ja. Het is dus een complex van factoren, dat daar
de druk op de ketel houdt. De vraag is nu hoe dit conflict geliquideerd zou kunnen worden. Daarvoor zullen we ons moeten
concentreren op de grondredenen van deze botsing. Zo is een
drie-eenheidformule uit de bus gekomen, die wij krachtig
voorstaan. Aanvankelijk scheen Washington ook aan deze formule te willen meewerken.”
„En deze toverformule is?” vroeg ik nieuwsgierig.
„Israël ontruimt alle bezette gebieden. Dat zou de liquidatie
betekenen van de spanningen die deze bezettingen veroorzaken. Ten tweede: de Palestijnen zullen zelfstandig moeten
worden, inbegrepen het recht op een eigen staat. Niemand
heeft het recht de Palestijnen dit te ontzeggen. Daarnaast zullen
de VS en de Sovjet-Unie de veiligheid van alle staten in het Nabije Oosten garanderen, inbegrepen de veiligheid van het volk
van Israël. De vrede in dat gebied zal van deze formule afhangen. Pas dan zullen we kunnen spreken van een echte vrede.
Washington heeft Egypte uitgekozen om tot een zekere ontspanning met Israël te komen, maar via dat beleid blijven alle
werkelijke, diepe problemen onaangeroerd.”
„Om die reden staat u sceptisch jegens Camp David?”
„Camp David heeft niet bijgedragen aan een algemene sfeer,
die een werkelijke oplossing van het conflict zou mogelijk maken. Alleen mooie woorden in de richting van de Palestijnen is
toch nauwelijks een serieuze methode om de problemen aan te
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pakken? Camp David kapselt eerder het Palestijnse vraagstuk
verder in. Camp David diende om de annexatie van de Westbank verder te legaliseren. Camp David schept allerminst de
dynamiek die voor een oplossing noodzakelijk is.”
„Camp David draait in uw optiek de klok eerder terug?”
„Dat is juist.”
„Mijn land is in ieder geval een broeinest van joodse agitatie in
alle windrichtingen,” zei ik.
„In het Westen stelt men dikwijls dat onze positie in deze
kwestie verkeerd zou zijn. Er wordt gezegd dat wij tegen een
ontspanning tussen Israël en Egypte zouden zijn. Wij zouden
ook geen rol bij oplossingen hebben gespeeld. Er wordt verwezen naar onze slechte betrekkingen met zowel Israël als het
huidige Egypte, terwijl intussen de Amerikanen doende zijn
hun positie in het Nabije Oosten uit te breiden. Misschien
hebben dergelijke beweringen wel een grond van waarheid,
maar zij bepalen allerminst het beleid van de USSR in deze
kwestie. Ik zal u zeggen wat voor ons het belangrijkste criterium is in deze zaak: wij zijn bereid ieder initiatief te steunen dat
een werkelijke regeling zou bevorderen. Het is een standpunt,
dat we al vele jaren innemen. We wijken er niet van af. We zijn
nooit vóór de stappen geweest, die Israël nam om Camp David
door te drijven. Wij zijn hier juist steeds tegen geweest. Trouwens, in 1976 had ik een ontmoeting met een aantal van de
mensen, die later in de regering Carter terecht kwamen. Jimmy
Carter streed die dagen nog om het Witte Huis.”
„Wie waren dit?”
„Cyrus Vance en Zbigniew Brzezinski. Vance zei bij die gelegenheid veel waardering voor het beleid van Henry Kissinger
te hebben gehad, maar vond tegelijkertijd dat zijn beleid de
kwestie naar een dood punt dreef. Hij zei: „We moeten deze
kwestie samen met u oplossen en het complex van vraagstukken als één geheel opnemen.” Later ontstond inderdaad die gezonde tendens in de regering Carter om het probleem op die
wijze aan te pakken. Zo is de gemeenschappelijke verklaring
van 1 oktober 1977 ook tot stand gekomen. Maar daarna is een
samenzwering tegen die aanpak van de grond gekomen. De
joodse lobby in de VS, die zich meer door emoties laat leiden
dan joden van andere nationaliteit, probeerde Israël op te zwepen nog meer land te bezetten.”
„Welke indruk kreeg u van onze dierbare vriend Brzezinski?”
„Een verstandig man. Hij weet veel. Hij neemt een scherpe
positie tegen ons in.”
„Volgens mij is hij is dermate anti-sovjet, dat de helft van zijn
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staf langzamerhand ontslag heeft genomen,” zei ik. „Hij sleept
teveel anticommunistische bagage in zijn brein mee.”
„Ja, ook zijn chef van het departement voor het Nabije Oosten, William Cohen, is afgetreden. Hij was juist een uitzonderlijk veelbelovende jonge man.”
„Zonde dus,” meende ik.
„Cohen zag geen kans te doen alsof hij het eens was met de officiële politiek,” concludeerde Primakov.
„Hoe beïnvloedt de situatie in Iran de ontwikkelingen in het
Nabije Oosten?”
„De revolutie in Iran zet de klok terug. Wij beschouwden het
beleid van de sjah als zeer positief. De revolutie van Khomeini
levert ons veel werk op, omdat er een aantal nieuwe elementen
aan de dag treedt, dat tot dusverre bij ons niet zo bekend was.
Het gaat om een nationale, democratische revolutie.”
„Gelooft u dat dit een democratische beweging was? Het lijkt
meer op godsdienstwaanzin.”
„Het is een bevrijdingsrevolutie geweest, die is voortgekomen
uit de jongste ontwikkelingen in dat land. Er zijn inderdaad
een aantal onvoorziene, bijkomstige ontwikkelingen, die we
nader zullen moeten onderzoeken. Om te begrijpen wat er is
gebeurd, zal men ook de plaats van de religie in het revolutionaire proces moeten onderzoeken. Dat is een belangrijk thema.
Ik geloof zelf niet dat de gebeurtenissen in Iran aanvankelijk op
religie waren afgestemd. Maar men heeft nu een sterk religieuze weg ingeslagen. Na de liquidatie van alle oppositiepartijen
door de sjah, bleven de shiitische priesters over als enige georganiseerde krachten. Zij kwamen als vanzelf boven drijven.
Wat je in Iran ziet gebeuren is een strijd tussen de snelle groei
van productie en industrie en het oorspronkelijk feodale regime van de sjah. Bij grote historische omwentelingen zien we
dikwijls de grootste onrechtvaardigheden gebeuren.”
„U analyseert die zaken als wetenschapper,” vond ik.
„Dat proberen we te doen.”
„Als Camp David niet werkt, wat moet er dan gebeuren?”
„Het mislukken van Camp David zal een nieuwe reeks tegenstellingen veroorzaken. Dat zal leiden tot het bevorderen van
een hardere strijd in de Arabische wereld. Het terrorisme kan
bijvoorbeeld toenemen. Ook nieuwe militaire conflicten zijn
mogelijk. Bovendien, wie komt er na Anwar Sadat? De geschiedenis leert ons dat dit niet een voortzetting van diens beleid hoeft te betekenen.”
„China zendt nota bene gevechtsvliegtuigen naar Sadat. Deng
Xiaoping lijkt gestoord!”
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„U zit niet al te ver van de waarheid,” zei Primakov. „Ook in
Israël reageren politici dikwijls te emotioneel. Ze zien blijkbaar
geen kans de emotionaliteit in acceptabele banen te leiden.
Voor enige tijd zal dit misschien geen directe gevolgen hebben,
maar over twee jaar, of over tien jaar, ligt dit anders”
„Het is toch levensgevaarlijk beleid, dat de Saoedi’s hun veiligheid aan Washington ophangen en bereid zijn de Amerikanen
op hun stranden te laten oefenen in verband met mogelijke militaire acties?” meende ik.
„Ach, als Washington de Saoedi’s wil toezeggen, bereid te zijn
troepen naar Riyadh te zenden, laat ze dat dan maar doen. Ik
denk alleen niet dat dit zal gebeuren. De Amerikanen willen na
het debacle in Vietnam bewijzen dat ze weer gezond zijn. Ik
geloof niet alle praatjes die ze in Washington vertellen. Het zou
inderdaad gevaarlijk zijn.”
„Het is toch ook eigenlijk een gebied dat direct valt onder de
invloedssfeer van de USSR, ook al halen de Amerikanen daar
veel van hun olie vandaan?”
„Om de wereld te verdelen in invloedssferen is een overblijfsel
van het imperialisme. Wij zullen hier nooit aan meewerken.
Waarom zou Iran bijvoorbeeld tot de zone van Sovjetinvloed
moeten behoren? Ik zie niet in waarom. John Foster Dulles
wilde een vacuüm om ons heen scheppen. Nu zijn de Amerikanen hun invloed in Teheran kwijt. Moeten wij die invloed
dan volgens de theorie van Dulles over nemen? Ik geloof er
niet in, evenmin dat ik ervan uit ga dat de grote mogendheden
alles zouden kunnen oplossen.”
„Ja, in Somalië is het ook anders gelopen,” gaf ik als voorbeeld.
„Terwijl veel van de leiders van Somalië bij ons studeerden,
waren we niet bij machte de politiek in dat land duurzaam te
beïnvloeden. Dat is inderdaad een ander voorbeeld van mijn
stelling.”
„Daarentegen zijn uw betrekkingen met India stabiel en uitstekend.”
„Ze proberen in New Delhi hun betrekkingen met China
evenzeer te stabiliseren. Wij zijn hier voor, zolang dit geen
nadelige invloed heeft op onze betrekkingen met India. De
moderne internationale betrekkingen worden eigenlijk beheerst door de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten, China, Japan
en de EEG. Tussen deze vijf partijen zijn de betrekkingen niet
altijd even goed.”
Ik had een gesprek aan gevraagd met de jurist Vladimir Kudriavtsev van het Instituut voor Staat en Recht, vooral omdat
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ik wilde natrekken of Tolstikov, de nieuwe ambassadeur in
Den Haag, inderdaad de schoft was waarvoor Joop van Tijn
hem in Vrij Nederland had uitgemaakt. Tot mijn ergernis bleek
dat Molchanov de betreffende stukken niet, zoals ik hem had
gevraagd, van te voren had doorgegeven. Hij zal wel weer te
lui zijn geweest om zaken te vertalen die voor mijn onderzoekje nodig waren.
Om te beginnen is dit instituut het centrale apparaat voor rechtswetenschappen voor het gehele land en een onderdeel van de
Academie van Wetenschappen. Er zijn dan ook geen studenten. Er werken alleen wetenschappelijke medewerkers en hoogleraren. Alle takken van jurisprudentie worden onder de loep
genomen: binnenlands recht, burgerrecht, grondrecht, arbeidsrecht, milieurecht, administratief recht en strafrecht. Ook komt
internationaal recht aan de beurt, waaronder zeerecht en ruimterecht.
„We onderhouden brede internationale contacten,” vertelde
Kudriavtsev. „Onze medewerkers wonen in overleg met Buitenlandse Zaken conferenties bij. We hebben ook contacten
met Nederlandse justitiële autoriteiten, contacten die we zouden willen uitbreiden. Met Franse collega’s hebben we al tien
jaar intensieve contacten. Ook met de VS, Italië en recentelijk
West-Duitsland.”
„Ons Instituut vervult drie hoofdtaken:
1) We verrichten theoretisch onderzoek naar actuele vraagstukken.
2) We geven praktische adviezen aan verschillende staatsorganen, zoals Buitenlandse Zaken, of bepaalde parlementaire organen die zich met wetgeving bezighouden. Medewerkers van
ons instituut zitten in verschillende commissies van de Opperste Sovjet.
3) We houden ons bezig met voorlichting en onderwijs, opdat
burgers onze wetgeving kennen. Hetzelfde geldt voor politie,
ambtenaren en rechters. De jurisprudentie moet streng worden
toegepast. Dit houdt ten nauwste verband met onze socialistische opvattingen over wettigheid. We willen het respect voor
de wet dus ook verder stimuleren.”
Kudriavtsev vervolgde: „Als jurist kan ik stellen dat ons streven
is maximum wettigheid te bereiken. Onze hele juridische literatuur is hier op gericht. Dit beantwoordt ook onze politieke
gedragslijn. Ik werk hier niet als individu. We zijn een staatsinstituut. Veel artikelen door anticommunisten in het Westen
verspreid, gaan hieraan voorbij. Daarom bestaat in het buitenland dikwijls de indruk, dat onze jurisprudentie niet ontwik-
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keld zou zijn. Wij boksen hier tegen twee barrières op: ten eerste ons taalprobleem, onze wetgeving is buiten de grenzen vrijwel onbekend en ten tweede de sabotage in het Westen om het
publiek aldaar niet breed en objectief over ons te informeren.”
„Hoeveel medewerkers heeft u?”
„Driehonderd, wat vrij veel is voor een dergelijke instituut.
Van deze groep zijn 250 wetenschappers zonder meer hoog gekwalificeerd. We hebben zeventig professoren en vijf van hen
zijn corresponderend lid van de Academie van Wetenschappen. Ik ben hier zes jaar directeur.”
„Dan weet u waarschijnlijk alles over het vraagstuk van sovjetdissidenten.”
„Eén afdeling houdt zich bezig met criminaliteit. Het zou nuttig zijn wanneer men in het Westen inzag, dat die kwestie niet
belangrijk genoeg is om er een speciale afdeling mee te belasten.”
„Maar het geval Yuri Orlov, die in 1977 werd gearresteerd,
hebt u toch onderzocht?”21
„Niet speciaal. In het Westen werd wijd en zijd gezegd dat hij
geen misdaad zou hebben begaan, terwijl mijn medewerkers en
ik een andere indruk hadden gekregen. In het Westen worden
wel meer mensen die een gewone misdaad hebben begaan,
voorgesteld als strijders voor mensenrechten of bepaalde ideologieën. De echte inhoud van de criminele daad wordt dan verdraaid. De ware reden waarom een straf werd opgelegd, wordt
niet gemeld. Het wordt voorgesteld of iemand vanwege diens
inzichten tegen de lamp zou zijn gelopen. Wij hebben al vele
jaren in onze wetgeving het principe vastgelegd, dat men geen
verantwoordelijkheid dient af te leggen voor de inzichten van
een persoon. Er bestaat dienaangaande een citaat van Marx,
waar wij het zeer mee eens zijn. Hij zei dat de wet geen belangstelling heeft voor iemands inzichten, maar wel voor diens activiteiten. De inhoud van dit citaat ligt verankerd in onze wetgeving. Het gaat hier om een democratisch grondbeginsel, dat
geen verzinsel van ons is maar door burgerlijke democraten
alom wordt erkend. Westerse juristen zijn eenzelfde mening
toegedaan. Wanneer een burger in ons land afwijkende inzichten heeft van onze regering, dan is dat een persoonlijke kwestie.
Ook in ons Instituut hebben medewerkers een eigen mening.”
„Ze moeten er alleen hun mond over houden,” wierp ik op.
„Nee, ze mogen alles zeggen en bespreken. Maar zij mogen
geen activiteiten ontplooien, die de grenzen van onze wetge21 Orlov onderzocht de naleving van de Akkoorden van Helsinki.
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ving te buiten gaan. Hier vragen we ons dus af: wat staat de wet
toe en wat verbiedt de wet. Ieder land kent dergelijke kaders
van wetgeving. Men kan twisten over de vraag of het goede of
slechte wetten zijn. Onze wetten zijn niet strenger dan de wetgeving in het Westen. Wanneer we er enkele uren aan zouden
besteden vergelijkingen te maken, zou u dit inzien.”
„Nou, in het Westen zijn oppositiepartijen toegestaan. Wanneer je in de USSR een mening verkondigt die in strijd is met
de Partij, dan ben je de sigaar,” bestreed ik zijn uitspraak.
„Wanneer u werkelijk kwesties van dissidenten hier nader zou
onderzoeken, dan zou u constateren dat hun problemen niet
voortkomen uit woorden die deze mensen hebben geuit, maar
door absoluut andere redenen en gebeurtenissen werden veroorzaakt.
U noemde de zaak Yuri Orlov. Eén van de voornaamste daden
van zijn schuld was dat hij naar het Westen berichten heeft gezonden inzake gebeurtenissen en arrestaties in de Sovjet-Unie,
die in werkelijkheid niet bestonden. Hij voorzag de Westerse
propaganda van een lijst namen, meer dan tien, waarvan na bestudering meer dan de helft niet bleek te bestaan. Orlov verspreidde leugens. In de loop van het gerechtelijk onderzoek
hebben we geprobeerd te begrijpen waarom hij dit deed. Het
bleek dat hij deze provocaties wilde gebruiken om de betrekkingen van het Westen met ons negatief te beïnvloeden door
te verkondigen dat wij de rechten op grove wijze schonden.”
„Neem het geval van Vladimir Bukovsky,” ging hij verder,
„die in het Westen eveneens werd beschouwd als een fervent
strijder voor mensenrechten. Waar nooit nader over werd gesproken, is welke doeleinden deze man werkelijk nastreefde.
Hij probeerde een gewapende terroristische groep samen te
stellen, zoals die in West-Duitsland bestaan. U moet maar eens
zelf het gerechtelijk onderzoek naar Bukovsky nalezen. U zult
dan in het proces-verbaal lezen dat we Bukovsky hebben gevraagd wat zijn ideaalbeeld was. Hij antwoordde: ‘Ik beschouw
Boris Savinkov als mijn ideaal’”
„Wie is dat?” vroeg ik.
„Savinkov was een terrorist uit de jaren twintig van deze eeuw,
die een gewapende bende organiseerde en een zeer gevaarlijke
man was. Hij was een bekende anarchist. Er bestaat de nodige
informatie over die man, ook in het Westen. Hij was Bukovsky’s voorbeeld. Daar wordt in het Westen nooit met een
woord over gerept. Ik geloof dan ook, dat we zelf te weinig
gedetailleerde informatie uitgeven.”
„En Andrei Amalrik?”
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„Ik herinner me de details niet exact meer. In ieder geval had
niemand hier ooit van die man gehoord.”
„Ik heb het hier niet veel over Andrei Sacharov, want er zijn
tenslotte in alle landen dissidenten. Maar heeft die man ook
wetten overtreden, omdat hij nu wordt vervolgd?”
„Nogmaals, het gaat ons niet om ideeën maar om daden en activiteiten. Neem pornografie. Men mag alles denken over sekssymbolen, en in bepaalde situaties kan men zich gedragen zo
men wil. Maar wanneer men over deze thema’s boeken zou
willen schrijven of artikelen en foto’s willen publiceren en verspreiden, dan handelt men hier in strijd met de wet en is dit als
een misdaad strafbaar. Men kan ons conservatief noemen, maar
aldus is de wet.”
„U beschouwt die wet een vorm van milieuhygiëne.”
„Ja. In Italië, en ik geloof ook in Engeland, bestaat laster tegen
de overheid als strafbaar feit. U kent toch ook wetgeving tegen
belediging van de koningin? Daar oefenen wij ook geen kritiek
op uit. Ieder land heeft het soevereine recht haar eigen rechtsorde te bepalen. Onze wet verbiedt anti-Sovjet activiteiten.
Dat is het recht van onze wetgevende organen. Dat recht volgen we en passen wij toe.In internationale rechtsverdragen ligt
het beginsel van soevereiniteit vast. Ieder land heeft het recht
en de plicht haar bestaande wetten in acht te nemen. Dit is normaal. Er zullen in alle landen strafprocessen worden gevoerd
tegen wettenschenders, dus ook hier. Wanneer ik Nederland
bezoek zal ik me aan de aldaar bestaande wetten hebben te
houden. Ik kan een persoonlijke mening hebben, bijvoorbeeld
dat sommige wetten asociaal zijn. Toch zal ik me ook aan die
wetten moeten houden.”
„Toen president Carter op het Witte Huis kwam,” ging hij
door, „begon hij een correspondentie met professor Sacharov.
Misschien is u dit niet bekend, maar de Amerikaanse wetgeving bepaalt, dat wanneer een Amerikaans burger in contact
treedt met een regeringsambtenaar van een ander land – en dat
is de positie van academicus Sacharov bij ons – dan is dit een
strafbaar feit. Ik kan u die tekst laten lezen. Misschien staat Carter boven die wet. Carter is tenslotte ook regeringsambtenaar.
Het staat hem natuurlijk vrij brieven te zenden aan wie hij
maar wil. Voor Sacharov was het niet strafbaar, maar u ziet intussen wel, in welke positie de schrijverij van Carter professor
Sacharov heeft gebracht?”
„Nee, dat zie ik absoluut niet,” ontkende ik zijn vraag krachtig.
„Carter, president van de Verenigde Staten, begint te corresponderen met een burger van een ander land en moet zich be54
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wust zijn, dat een dergelijke bezigheid de Amerikaanse burger
is verboden.”
„Maar hoe kan hij dan daarmee Sacharov in een benarde positie hebben gebracht?” vroeg ik nogmaals.
„Nee, ik bedoelde het omgekeerde,” probeerde Kudriavtsev.
„Hij brengt zichzelf in een moeilijke positie.”
„U bedoelt, dat Sacharov trots met Carters brief begon te
zwaaien?” vroeg ik.
„Ik bedoelde te zeggen,” antwoordde Kudriavtsev, „dat de
verantwoordelijkheid hier dus niet lag bij inzichten of ideeën.
Dat is juist de geest waarin we onze toekomstige juristen proberen op te voeden.”
Daarop zette ik uiteen, wat de pas in Den Haag gearriveerde
ambassadeur Tolstikov was overkomen, via een leugenachtige
publicatie van Joop van Tijn in Vrij Nederland.
„Ik ken het artikel waar u over spreekt dus niet, maar ik vind
het treurig dat dergelijke publicaties in Nederland verschijnen.
Anderzijds maakt wat u me vertelt ook woedend. De heer Tolstikov is in ons land een alom gerespecteerd mens. Het is dus
zeer onaangenaam om zoiets te horen. Wat betreft zijn voormalige functie van partijsecretaris in Leningrad: natuurlijk kan
geen enkele partijsecretaris invloed hebben op ons rechtsproces of op een strafrechtelijke vervolging of andere rechtszaken.
Alle burgerlijke of strafrechtsprocedures worden volgens de
wet uitgevoerd. Een zeer beperkte kring van functionarissen is
hier bij betrokken. Alleen zij kunnen mensen laten vervolgen:
dus het openbare ministerie en de verschillende gerechtshoven.
Geen enkele beschuldiging kan aan een rechter worden voorgelegd zonder de tussenkomst van een openbaar aanklager, die
de zaak onderzoekt.”
„Maar kan een partijsecretaris, wat Tolstikov tenslotte was in
Leningrad, die openbaar aanklager attenderen op een lastige
burger?” wilde ik weten.
„Natuurlijk niet. Absoluut niet. De openbaar aanklager is persoonlijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wet. Politionele autoriteiten en de militie staan onder leiding van de
openbaar aanklager. Beide instanties zijn uiteindelijk verantwoordelijk aan het gerechtshof. Het gerechtshof is onafhankelijk en draagt uitsluitend de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wet. U kunt dit naslaan in onze grondwet. Alle
strafzaken lopen via deze kanalen. Partij-instanties hebben dus
geen bemoeienis met deze zaken en mogen er ook geen bemoeienis mee hebben. In onze nieuwste grondwet bepaalt bovendien artikel 6, dat partijorganisaties binnen het kader van de
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grondwet van de USSR dienen te opereren. Dus alle leden van
de partij hebben zich streng aan de grondwettelijke bepalingen
te houden. Wat in Nederland over de heer Tolstikov werd geschreven is eenvoudig onmogelijk.”
„Ik zal u nog iets anders vertellen. We hebben tijdens een aantal partijcongressen met elkaar overlegd, hoe we misdaden
door leden van de CPSU begaan, moeten berechten. Kameraad
Leonid Brezhnev heeft zich met deze zaak persoonlijk bemoeid. In het verleden werden dergelijke problemen dikwijls
eenzijdig opgelost. Dit vraagstuk is tweeledig: 1) Er behoort
geen enkele inmenging van de zijde van partijorganen bij
rechtszaken voor te komen, en 2) Wanneer we over verantwoordelijkheden van communisten spreken, zullen zij zich
nog strenger tegenover de bestaande wetten dienen op te stellen dan partijlozen.”22
Ik vraag me af waar Peter nu is. Aan de noordkust van Spanje
op een fotolocatie?
20 juli 1979

Ik droomde over Nijenrode en over Peter, maar herinner me,
als gewoonlijk, niet meer dan dat.
Volodja Molchanovs vertalingen zijn soms afschuwelijk en niet
te volgen, maar ik kan me er niet over opwinden, want hij doet
zijn best om me te helpen. Hij zegt dat ze via tolken met me
spreken: „want als je dan later iets schrijft wat ze niet prettig
vinden, kunnen ze zeggen dat de tolk niet nauwkeurig heeft
vertaald.”
Na enige druk heb ik toch een bezoek aan het ministerie van
Buitenlandse Zaken gebracht. Ik eiste gewoon een verklaring,
dat nu is gebleken dat ambassadeur Romanov helemaal geen
hoge onderscheiding heeft ontvangen, zoals Heldring en anderen in Nederland hebben bericht. Na nog meer aandringen,
werd toegezegd dit te zullen afgeven.
Ik belde voor een kort praatje met Veronica.
Volodja probeert al urenlang een telefonische verbinding met
Madrid voor me te krijgen, omdat ik Peter zijn stem wil horen. Het lukt steeds niet.
Ik gaf Radio Moskou een interview met vragen over SALT-II en
vertelde wat ik van de Vereniging Nederland-USSR vond. God
mag weten wat ze er van uitzenden. Ze gaven me nota bene 35
roebel.

22 Helaas ging de rest van de opname verloren.
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Op weg naar Zagorsk werd ik ziek en misselijk. Ik moest gebruikmaken van een publiek toilet aldaar, wat zo ongelooflijk
smerig en onacceptabel was, ik wist niet dat dergelijke toestanden nog bestonden. Je zat bovendien open en bloot te kijk.
Mijn balpen viel in de drab, natuurlijk te smerig om ooit nog
aan te pakken.
De kerkdienst was prachtig. Russische kerkmuziek is zeer aangrijpend. De iconen waren de mooiste die ik ooit heb gezien.
Ik ben nu niet in een stemming voor een lyrische beschrijving.
We gingen vervolgens naar een kleinere kapel, met meer muziek, iconen en devote mensen.
Er volgde een ontmoeting met aartsbisschop Pitirim van Volokolamsk. Hij was tien minuten te laat, vanwege het bezoek van
de metropoliet van Cairo. We wachtten in een ruimte waar het
doopfont stond waaruit Volodja Molchanov was gezegend.
„We moesten het in het strikte geheim doen, want mijn vader
was die dagen partijsecretaris,” vertelde hij. Twee oude dames
brachten thee, koffie, taartjes, koekjes, bonbons, een tafel vol,
de typisch Russische traditie. Toen Pitirim binnen kwam, zette
hij zijn zwarte mijter af en legde zijn kruisen neer. Hij had bijzondere ogen. We raakten vrijwel onmiddellijk in een gesprek,
dat twee uur heeft geduurd, en waarbij ik me verbeeldde, dat
Volodja in een zekere vervoering raakte.
Later liet hij ons nog eens de kerk zien. Hij zette zijn mijter af
toen hij een icoon kuste. Een oud dametje dat hij zegende,
waarop zij gepassioneerd zijn hand zoende, vertelde dat zij tijdens zijn recente reis naar de VS zijn bewegingen dagelijks via
de radio had gevolgd. Volodja mompelde, dat hij door al het
gedoe om ons heen zich als een halve heilige begon te voelen.
We bezochten per auto de kerk van het Klooster van de Heilige Drie-eenheid (Troitse Sergieva Lavra) waar juist een mis
werd opgedragen. De kerk was propvol.
We zochten in de werkkamer van de bisschop naar foto’s. Ik
vond de sfeer bijzonder, met prachtige schilderijen en iconen
natuurlijk. De bandopname zal nooit de sfeer van deze middag
kunnen weergeven, laat staan dat ik de heldere, serieuze ogen
van monseigneur zou kunnen beschrijven. Een gedenkwaardige middag.
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22 juli 1979

Leningrad
We zijn hier met de nachttrein gearriveerd. Prijs voor mij: 50
Roebel, voor Volodja: 35 roebel.
Ik heb eerst geprobeerd mijn oude vriend Alexander Drozzinv
terug te vinden. Ik heb met Volodja naar hem gezocht. In zijn
flat waren alle woningen na nummer 52 afgebroken, dus belde
ik daar aan. Een oude dame verwees ons naar de conciërge.
Maar een buurvrouw herinnerde zich Alexander. Hij had een
Fins meisje zwanger gemaakt en was met haar naar Finland vertrokken. Hij had dus zijn doel uit de Sovjet-Unie weg te komen, bereikt. Zal ik hem ooit terugzien? We deelden tenslotte
een zeer intieme ervaring samen.
Het is een rustige dag zonder programma. Ik luister nog eens
naar de opname met Cesare Marcetti van IIASA in Wenen. Hij
heeft toch wel opmerkingen gemaakt waar ik me erg in kon
vinden. Hij vertelde, dat „even technologies have a boss,
which is metaphysics”.
„In what way this happens?” vroeg ik hem.
„The basic decisions for physics and technology are controlled
by extra technological forces. I call them metaphysical.”
„But are not all people living with myths and taboos in their
heads?”
„In a sense, yes.”
„And the outcome of such mind operations are disastrous,”
stelde ik.
„Right. Even science and technology are operating on the same
levels and by the same restrictions. The man at the top in a laboratory, the decision makers in general, operate from very narrow
premises. Most of the time they say: ‘I am the father of science.’”
„All the misery begins with the automatic programming by
parents and teachers, in contradiction with new realities,” ventileerde ik mijn overtuiging.
„Yes, and through language. Language is a pool for the preprogramming of minds.”
„Among others: language. It’s pure amateurism. And then
there are the notorious fairy tales,” vulde ik aan.
„A study was made of children books from two points of view:
1) in what measure they stress social success, and 2) in what
measure they stress the social success of the family. Thirty years
later they went back and studied the results. They noted a perfect correlation between society success and family success, or
what was programmed through the books and what resulted in
real life thirty years later.”
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„In what way does education make people lose track of reality?
We are being coded with values and notions without any freedom of choice.”
„Every society,” antwoordde Marcetti, „if you start with Darwinian prejudice, makes a number of things clear.”
„How can anything become ‘clear’ through pseudo-religious
myths and fantasies?”
„They are necessary for society to function.”
„Why?”
„Because it is not a bad resolution. We must move slowly.”
„That is different from needing it.”
„Reality is far too complex. Man cannot face life alone and by
himself.”
„Do you mean that?”
„We need civilization.”
„Why not a civilization based on reality and meanwhile dream
onwards in the arts, opera, music, novels. Why do we need a
dream like worshipping a queen riding in a golden carriage
anno 1979?”
„Why not?” was Marcetti’s reactie.
„It is fantasy. It is not true. The lady is a woman like any other.
She only carries the label queen. It is therefore mad.”
„I spoke like you a dozen years ago. But I got past this stage.
Society is not silly. Society is wise. Many ‘why’s’ come forth
from the necessity for society to be stable.”
„In other words, we need mad fantasies to remain stable?”
„The societal system must be highly policed to survive. Take
Darwin. Darwin was puzzled when he found certain shells in
green and others in yellow. But despite of the continuity in his
hypothesis on evolution, he never found again one stratum of
green shells followed by intermediate colors towards yellow
shells. There was no continuity. The reason is that every
species which has reached a certain success is highly policed.
This means that mutations are muted out during production.”
„How to make this really clear to a reader? Are you saying that
society should be kept in balance through policing?”
„Not in a sense that people should be forbidden to do this or
that, but one should not think this or that.”
„In other words, the Vatican is right in your view.”
„Yes.”
„You won’t have much trouble with Mao’s Red Book, the
Communist Manifesto or for that matter the Bible itself?”
„It is all a question of measure. You should not tell a society
what to do from 07:00 am till 10:00 pm That would give you a
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complete rigid society as the Egyptians once knew some thousand years ago. In that case you can only survive when you are
physically isolated from other more advanced more vital societies. Mutations are the very basis for evolution. After mutation
you have selection and selection tells you whether mutation
was right or wrong. It’s more subtle than that, but that is the
general rule.”
Marcetti vervolgde: „Mutation can in certain measure be controlled by organs. Corrections are under control of the genetic
system. It tells how many mutations will be accepted. Stability
and struggle, or order in progress, as the Brazilians wrote in
their national flag.”
„When you compare the godlike figure of the emperor of
Japan at the top of his nation, and compare him with Giscard
d’Estaing, would you say, that the Frenchman is closer to a realistic manager of a multinational affair called France?”
„Every society has the problem how to overlap stability and
progress. Every species has the continuous problem of adapting
to levels of mutation. How many new ideas have to be put to
the test: one or a thousand? Or is perhaps one hundred the
best? So, what will happen if you launch a new idea to take
away the Queen of Holland? Will the provinces start fighting
each other? I don’t know. However, prior to throwing out an
emperor, I would think twice.”
„President Herrera Campins of Venezuela appointed a minister
in his cabinet for the development of intelligence.”
„Ha, ha, ha,” Marcetti had moeite te stoppen met lachen.
„They work together with Richard Herrnstein of Harvard,”
ging ik door.
„Why not? Intelligence is like a muscle, you can exercise and
strengthen it. In a technical sense you can develop intelligence,
yes. But does this make sense politically, or socially, to have a
minister in that field, that is another question,” reageerde
Marcetti.
„Would it do harm to organize the level of intelligence of the
masses, when it can be done?”
„If you maintain, that intelligence is both a creative as a disruptive force, perhaps, it makes sense indeed. But then, in order to
flourish, society needs all sorts of people.”
„If you are serious to make democracy work and want and expect people to vote, it would help if these masses understand
more than half of the issues before them.” Ik vond het nog
steeds geen gek idee.
„But a growth of intelligence might have as well disruptive ef60
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fects. Society is an extremely complex organism. You cannot
simply raise the level of sugar intake, for instance, by a factor of
five and say, sugar nourishes the brain and therefore it must be
good. You run the chance to make everybody sick. Neither
can you tamper with society. You have got to introduce new
ideas, by testing them, and perhaps let it grow and take root. If
it works, it will keep growing. If it doesn’t work, the idea will
simply disappear. Basically, society functions in a Darwinian
manner. Rationalists, or people who think everything can be
simply organized by rational decisions, are dead wrong.”
„Look how democracy functions at present,” hield ik vol.
„Less than forty percent of Americans vote. The masses have
lost interest in the democratic process. It all began with the
coup d’état to kill JFK. Part of the story is that awareness of what
we are, what the world really is, and the present human condition are out of balance.”
„Perhaps, society does have trouble to assimilate the consequences of new mutations in all fields, including science and
technology,” opperde Marcetti.
„What will all this lead to?” vroeg ik hem.
„Anything can happen. The peasants killing the emperor or the
emperor killing the peasants.”
„Are you doing any research at IIASA on these mutations?”
„I am working in analytical and synthetic research. I do have
some constraints and work in the area of energy. We want to
understand, which means elimination of prejudices. Most of
my work at IIASA is killing prejudices. It’s like shooting in an
African Game Reserve. There are many animal lovers protecting ancient ways of hunting. I have myself some problems in
this area, but nobody has as yet tried to kill me.”
„But some colleagues would like to?”
„In particular decision makers. I’m from Brazil. One of our
ministers was present when I made a speech about decision
makers. I called them at best optimizers, even when they feel
themselves to be decision makers. Ask Niki Lauda on his race
track: ‘If you drive your car, are you a decision maker?’ He will
answer: ‘Yes I am. Every split second I am taking a decision.’
However: if you are objective and look at the race track from a
helicopter, you see a very precise development. The car follows a fixed path over the race track. This means, the driver
cannot do as he pleases, he has got to follow the trajectory.
That is the point I want to make. The decision maker might
feel he is one, because he takes a look at problems from inside
the brain. If one observes decision makers from the outside, it
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becomes perfectly clear that he is not a true decision maker,
like the example of Niki Lauda.”
„Besides, many decision makers make decissions based on false
information,” vulde ik zijn pleidooi aan.
Ik slaagde er eindelijk in Peter telefonisch in Madrid te bereiken.
Ik moet de ramen van de hotelkamer dicht doen om de verschrikkelijke stank van stadsbussen buiten te houden. Ik had
eindelijk tijd het gesprek met Pitirim uit te werken.
Aartsbisschop Pitirim was twee dagen geleden uit New York
teruggekeerd, waar hij een zitting van de wereldraad van kerken in Greenwich, Connecticut had bijgewoond. Hij ontmoette Russisch-orthodoxe Amerikanen en vergaderde met de
metropoliet aldaar.
Ik vroeg hem of het niet warm was daar. Om die reden meed
ik New York in de zomer.
„Het was dermate warm, dat ik mijn conditie nog niet heb
hervonden,” was zijn antwoord. „Ik zat brieven te schrijven en
de zweetdruppels vielen van mijn gezicht op het papier.”
„Is de Russisch-orthodoxe kerk sterk in Amerika?”
„Ik geloof van wel. We hebben enkele miljoenen kerkleden.
De afgelopen tweehonderd jaar zijn orthodoxe gelovigen uit
alle delen van de wereld naar de VS gekomen. De eersten waren
pelsjagers uit Alaska. We vieren het 100-jarig jubileum van de
eerste bisschop in Californië. Hij is later heilig verklaard. Het is
alleen jammer dat er tegenstellingen binnen de Russische kerk
in de VS bestaan omdat een aantal gelovigen aan de monarchie
vast wil houden. Het zijn authentieke Russische mensen, en
toch hebben zij de schok van de Oktoberrevolutie blijkbaar
nog niet verwerkt. Enerzijds beoordelen we hun antisovjet
houding als antipatriottisch, maar anderzijds gaat het om Russen, die op hun eigen manier van ons land houden en zouden
willen terugkeren. Aan hen die zuivere gevoelens tegenover
Rusland hebben behouden, tonen we de breedte van ons hart,
ook al wordt door die spanningen een stuk dramatiek in onze
verhouding met de kerk in de VS gebracht.”
„Toevallig weet ik, dat onder de Russische gemeenschap in
Dallas, waar ik graaf George de Mohrenschildt uit Minsk uitstekend heb gekend, ook deze spanningen heersten.”
„Dat klopt. In 1963 was ik ook in Amerika. Ik maakte een tussenlanding in Dallas. We waren toen allen zeer onder de indruk
van de moord op president Kennedy.”
„U bent belast met de publiciteit voor de Russische kerk.
Wanneer je dan ziet dat de prachtige kerk op het plein voor het
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Kremlin nog altijd is dicht getimmerd, zou je zeggen dat dit
geen slimme zet is voor de promotie.”
„Veel toeristen hebben ons hetzelfde gezegd. Ik heb dit ook
wel eens met directieleden van Intourist besproken. Ik vind die
toestand die u noemt niet helemaal normaal. Intourist zegt ons,
dat zij zich erop richten buitenlanders eerder onze prestaties in
het economische en politieke leven te willen tonen. Hebt u
trouwens de kathedraal bezocht waar de patriarch de diensten
leidt? Mijn chauffeur zal u overal naar toe brengen.”
„In Zagorsk heb ik gezien, dat jonge priesters in opleiding zijn,
terwijl de positie van de sovjetregering jegens de kerken overbekend is.”
„We hebben in Zagorsk 400 priesters intern in opleiding terwijl nog eens 800 priesters een schriftelijke opleiding volgen.
Op onze cursussen in Zagorsk, Leningrad en Odessa worden
momenteel 1.700 jonge priesters opgeleid. Daarnaast houden
individuele bisschoppen zich bezig met het opleiden van jonge
mensen. Zij selecteren hen zelf en geven een praktische opleiding in hun diverse kerken. Deze bisschoppen organiseren examens en zegenen hen tot priester in.”
„Dus de meeste priesters worden gevormd buiten de drie instituten die u noemde?”
„Zeker. U kunt dus concluderen, dat onze kerk jonge mensen
blijft aantrekken.”
„Zoals u weet werd Jimmy Carter in Christus herboren.”
„Dat is juist.”
„Het is vreemd wanneer dit op 47-jarige leeftijd gebeurt, misschien zelfs lichtelijk abnormaal. Zie je dit verschijnsel in de
USSR ook wel?” vroeg ik hem licht provocerend.
„Ik kan over de situatie van Carter niet oordelen, omdat ik
hem niet persoonlijk ken. Maar in principe kan iedereen in
Christus worden herboren. Ik spreek nu over mijn eigen werk
en ervaringen. Ik heb gezien hoe jonge mensen uit niet-religieuze gezinnen hier toch tot God zijn gekomen. Het is trouwens niet vreemd wanneer oudere mensen dit overkomt, omdat zij dikwijls op hogere leeftijd over de dood beginnen na te
denken. Wat niet wegneemt, dat het verschijnsel van herboren
worden soms gepaard gaat met psychologische schokken. Om
die reden geven ze ons als priesters veel werk en vragen om extra aandacht. Daarnaast kunnen mensen ook langs rustige en
weloverwogen wegen tot religieuze inkeer komen.”
„Hoe komt het toch dat mensen niet kunnen leven zonder
symbolen, als God, of Vader Lenin?”
„Ik ben bang hier een eenzijdig antwoord op te zullen geven,
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want ik ben een mens van God. Ik doceer de heilige schrift. Ik
doe veel praktisch werk. Ik neem altijd twee standpunten in.
Enerzijds de positie van de Bijbel en anderzijds de algemeen
historische, humanitaire positie. Ze staan nooit echt tegenover
elkaar, zij bedekken elkaar gedeeltelijk.”
„Een estheticus in een klooster in Sinaï uit de zevende eeuw,”
ging hij verder, „heeft eens gezegd dat God in het centrum van
de wereld is. ‘Alle mensen bewegen zich van en naar God. Hoe
dichter ze bij God zijn, hoe dichter ze bij elkaar zijn.’ Dit geldt
dus ook voor mij. Het staat immers vast dat een mens een centrum moet hebben? In de familie is dit de vader, in de samenleving is dit de leider, In de wereld is dit God. Maar in ieder
mens zit ook een centrumvliedende kracht. Dat is de individualiteit, zijn vrijheid. Ieder mens is zijn eigen centrum, wat we
egocentrisme noemen. Alle conflicten en tragedies in de wereld komen voort uit de contradicties tussen sociaal en individueel centrum. Het is een buitengewoon ingewikkeld proces.
Het zal waarschijnlijk even lang voortduren als er mensen zullen zijn. Het werkt als een natuurwet. Je kunt het haast niet bestrijden. De Oosterse esthetica bepleit het in balans brengen
van deze twee krachten. Kijk zo ziet het parallellogram hierover er uit. Ik zal het voor u zal uittekenen .

„Het vraagstuk van de vader als symbool is een vraagstuk apart.
Het vertegenwoordigt een positieve kracht. Het wordt bestreden door individualisme, egoïsme, racisme en nazisme.”
Ik gaf hem een andere uitleg: „Amerikaanse psychohistorici
zien in het vadersymbool een compensatie voor geschonden
relaties binnen het gezin, een totem dat wordt aanbeden om
wat in het leven ontbreekt, aan te vullen.”
„Tien jaar geleden was ik eens in Utrecht,” reageerde Pitirim.
„Ik was gekleed in civiel tenue. Mijn baard was zwarter dan
nu. En kleine kinderen op straat ...”
„…riepen Sinterklaas. Oh, my God,” maakte ik zijn zin af.
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„Inderdaad. Ik kende die legende dus niet, laat staan dat deze
Sint Nicolaas zijn zomervakantie eveneens in Nederland doorbracht. Ik werd door kinderen omringd en had geen benul van
wat ze allemaal zeiden. Ik heb later in een bakkerij snoepgoed
voor ze gekocht en het hen laten geven door een vriendin van
mij.”
Hij vervolgde: „Mensen komen naar de kerk om te bidden en
zich aan God te wijden. Maar er komen ook mensen naar de
kerk met innerlijke problemen. Er komen zelfs mensen, die de
kerk in principe afwijzen. Wij voeren dus geen polemiek, geen
discussie. We openen slechts onze deuren, voor iedereen.
Wanneer een priester niet voldoende geestelijke kracht zou bezitten, dan helpen ons de enorme invloed van onze iconen,
onze kerkmuziek en onze religieuze teksten.”
„Hoe zou u de betekenis van iconen omschrijven?” vroeg ik
hem.
„Iconen zijn het symbool van onze innerlijke wereld. Ik zal u
straks enkele laten zien.”
„Een gevoelsleven dat een moeder des vaderlands nodig heeft
uit arren moede over een verpauperd emotioneel leven in de
onmiddellijke omgeving,” vertaalde ik zijn uitleg.
„Die stelling is niet te bewijzen, maar het zou waar kunnen
zijn. Er is wellicht een overeenkomst met de cultus van de
Moeder Gods in de orthodoxe kerk. Het heilige beeld van de
Moeder van God. Zij, Maria, was een geboren God. Het is een
begrip dat bij het Russische volk en de orthodoxe kerk hoog
ontwikkeld is. Wij noemen Maria de Moeder van alle levende
mensen. Inderdaad hebben veel mensen weinig warmte van
hun moeder gekregen. Met die visie op Maria vind men compensatie voor emotioneel onbehagen. Als theoloog en bisschop
zeg ik echter dat wonderen gebeuren. In onze kerk leeft het
gevoel dat wonderen werkelijk bestaan. Ik zeg dit vanuit een
algemeen humanistische positie. Extreme situaties worden via
wonderen positief opgelost. Een gelovig mens interpreteert dit
als de uiting van Gods kracht.”
„Ik vind dit maar een griezelige redenering. Tijdens de nazibezetting waren onze kerken vol. Nu zijn ze bijna leeg. Het wonder werd verricht door een bom op Hirosjima. Metafysica wordt
aangewend als psychische hygiëne.”
„Toch beschik ik over vele bewijzen dat wat ik u vertelde, de
realiteit is. Wonderen voltrekken zich. Ik ben bijvoorbeeld blij
dat wij elkaar hebben ontmoet, en dit zeg ik niet om u een
compliment te maken. Anderzijds ontmoeten we veel mensen
in ons leven maar niet iedereen geeft ons de voldoening die ik
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voel als in dit gesprek met u. Meestal wordt dit naar voren gebracht bij het afscheid.”
„U hebt waarschijnlijk kennisgenomen van de massale zelfmoord in Guyana in reactie op een gestoorde predikant die
wonderen predikte. In de VS loopt een soortgelijke idioot rond,
die zich reverend Ike noemt en achttien Rolls-Royces heeft
aangeschaft, zijn kostuums moeten dezelfde kleur hebben als
zijn auto’s. De wereld raakt mesjogge. Ik ben geen communist.
Ik constateer dat er aanmerkelijk minder waanzin in de SovjetUnie rondwaart – althans van deze soort – dan in de zogenaamde vrije wereld. Hoe kan ik hierover berichten zonder
voor communist te worden uitgemaakt?”
„U weet,” zei Pitirim, „ik ben net terug uit de VS. Aanvankelijk
heb ik me tot het uiterste ingespannen me aan het leven in
Manhattan aan te passen. Ik liep bijvoorbeeld alleen op straat in
een gewoon kostuum. Ik sprak met geen mens om alles rustig in
me op te nemen. Wat vooral moeilijkheden opleverde, was het
bijhouden van de snelheid van spreken in de VS. U hebt wel opgemerkt, dat ik zelf zacht en langzaam spreek. Ik groeide op in
een familie van priesters. Ik was het elfde kind. Voor zover we
kunnen nagaan, waren alle voorouders priester tot driehonderd
jaar geleden. We waren thuis gewend om zacht te spreken.”
„Inderdaad,” beaamde ik, „Amerikanen schreeuwen als idioten.”
„In persoonlijke contacten met Amerikanen voelde ik voortdurend dat ik onvoldoende was voorbereid op hun natuurlijke
drukte en luidruchtigheid. Mijn ritme en mijn stemgebruik is
vele malen minder krachtig dan dat van Amerikanen. Dat zijn
psychologische verschillen. Dat is één van de componenten,
die men in de VS moet verwerken. Stress komt voor bij de mens
die niet meer in contact met de werkelijkheid is en daardoor
het pad van zelfvernietiging betreedt via drugs en desnoods
zelfmoord. De kerken, gesteund door Amerikaanse intellectuelen, zouden het razende tempo van die samenleving moeten
proberen terug te dringen. Niet zoals je de teugels van een
paard intrekt, want dat zou averechts werken. Het zou moeten
gaan, zoals een moeder haar kind kalmeert. Bij ons thuis volgde
mijn moeder haar geheel eigen methode. Wanneer we stout
waren geweest, kregen we nooit een pak slaag. Ze zei alleen
iets kalmerends op een bepaald moment, wat een schokeffect
teweeg bracht. Ze leidde eerst de aandacht van het kind af om
daarna rustig verder te gaan. Maar om aldus op te treden moet
men over enorme innerlijke kracht beschikken.”
„Het is nog al niet niks: een natie kalmeren die bezeten is van
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geld, luxe, en meer, meer en meer tot het oneindige,” merkte
ik met enig gevoel van onmacht op.
„Ik heb de laatste rede van Jimmy Carter op televisie gezien,”
vervolgde Pitirim. Het was een toespraak van een christen, die
ook nog verantwoordelijk is voor de hele natie. Het was geen
praktische rede van een beroepspoliticus. Er wordt van hem
verwachte brede oplossingen aan te dragen voor de problemen
van het land. Hij sprak echter over minder consumeren, zuinig
zijn, en meer verantwoordelijkheidsbesef bij de burger.”
„De man is een veredelde dominee,” gooide ik eruit.
„Ja. Luisteraars zijn echter niet rijp voor dergelijke teksten.
Onze beweging voor het bepleiten van de vrede, waar de Russische kerk zich ook voor inspant, is niet voortgekomen uit een
politieke conjunctuur, maar wordt gedicteerd als gevolg van
innerlijk begrip voor de werkelijkheid van de menselijke wereld. Ik denk aan onze gestorven patriarch Aleksei, een jurist,
een theoloog en een oude aristocraat. Hij heeft de gehele negenhonderd dagen van de blokkade van Leningrad in de
Tweede Wereldoorlog de verschrikking in de stad meegemaakt. Hij had een zeer rijke ziel.”
„Kende u hem goed?”
„Ik ben 25 jaar lang zijn naaste medewerker geweest. Hij was
tezelfdertijd zeer temperamentvol. Hij kon zich plotseling opwinden, dan glinsterden zijn ogen. Je kreeg een gevoel of het
leven even stilhield. Maar even plotseling was hij weer rustig.
Hij kon ook buitengewoon streng zijn. Dan kreeg je een gevoel of je aan het einde van je leven was gekomen. Maar twee
minuten later kon je weer zijn werkkamer binnen lopen. Dan
kreeg je een glimlach en was je weer een vriend. Hij erkende
nooit eigen schuld. Gedane zaken namen evenmin een keer.
Hij herinnerde zich nooit oude schulden of conflicten. Ook
bepleitte hij, dat innerlijke rust vóór alles ging. We kenden een
heilige in Rusland, Sint Seraphim van Sarov. Hij leefde van
1759 tot 1833. Gelovigen in de hele wereld kennen hem. Hij
zei altijd dat het erom ging een innerlijke wereld van rust te
scheppen waardoor duizenden mensen om je heen eveneens
gered zouden worden.”
„En die innerlijke rust zou uitsluitend te verkrijgen zijn door
geloof in God?” vroeg ik kritisch.
„Ik weet dat dit erg moeilijk is om te aanvaarden, want alles in
het moderne leven is er op gericht de innerlijke wereld van de
mens eerder af te breken.”
„Tenzij je de weg bewandelt om de realiteit recht in de ogen te
zien,” meende ik.
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„De hele wereld vecht tegen de werkelijkheid. Een monnik
doorleeft drie stadia. Eerst bereikt hij een ascetische innerlijkheid, dus het bezit van rode, paarse en groene Rolls-Royces
laat hij achter zich. Vervolgens richt hij zich op concentratie:
dromen over de wereld en de dingen, het losmaken van de materie en het verzamelen van rijke gedachten. Tenslotte zal hij
zuivere begrippen vormen, geconcentreerd op God. Iemand
die zich op die wijze ontwikkelt, kan krachten ontvangen, die
we van God afkomstig noemen. God is immers geconcentreerde kracht. Zolang een mens vasthoudt aan zoveel kleine, wereldlijke behoeften, zal hij niet echt in contact kunnen treden
met God. Dat is net als een eenzame, enige stem in een massa
mensen: die hoor je niet.”
De bisschop vervolgde: „Denkt u maar aan de bergrede: ‘Zegen de armen.’ Armoede is één van die kwaliteiten die door
God worden gezegend, wat God ‘goed’ noemt. Het is dus een
taak van de kerk en intellectuelen, wanneer men verontrust is
met het lot van de wereld, om eerst het menselijke begrip naar
pluralistisch bezit, te helpen zuiveren.”
„Er is volgens u dus maar één weg om die innerlijke rust te
vinden, en dat is via God?”
„Exact. Zo is het. Er zijn wegen die er op lijken, zoals de weg
van het humanisme, van de esthetica, van zelfopofferende arbeid, door het scheppen van bijzondere waarden, maar eigenlijk zijn dat maar bijzaken, meerijders. God komt iedere positieve zaak te hulp. Soms in meerdere mate, soms in mindere
mate, want de mate van hulp hangt af van de intensiteit van
contact met God.”
„Wat U zegt betekent food for thought. Als de muggen ’s avonds
dansen, belooft de dag erna een mooie zomerdag te worden.
Iets dergelijk is nu aan de gang in mijn hoofd.”
„Er zit eigenlijk in de geschiedenis van onze kerk en in de literatuur tot nu toe een witte plek en dat betreft onze getrouwde,
orthodoxe, witte priesters. We bezitten een rijke literatuur over
monniken, kloosters en kathedralen, maar er is weinig gepubliceerd over getrouwde priesters. Ik voel het mijn plicht hier iets
aan te doen. Ik zou een zekere synthese willen bereiken inzake
de christelijke familie. Op dit moment kom ik tijd te kort, tot
mijn spijt. Soms is er gelegenheid met mijn assistenten en studenten te spreken. Dan draag ik bepaalde gedachten aan hen
over. Het is echter niet voldoende.”
De bisschop vertelde over een jongeman die priester wilde
worden, Aleksei, die hij onder zijn hoede had genomen, maar
die inmiddels was getrouwd.
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„Aleksei zal u nooit echt kunnen opvolgen, want hij is geen
monnik,” zei ik hem.
„Ik spreek nu eigenlijk niet specifiek over monniken maar over
de cultuur van priesters. De mens houdt ervan definities te zoeken over het totale denken. Er bestaan nu eenmaal bepaalde lijnen en verbindingen bij het denken, die elkaar beïnvloeden.
Om deze verschijnsels te begrijpen, analyseren we ze. Intussen
is het leven van een priester gebaseerd op een zeer ingewikkelde synthese. Maar die synthese verplaatst zich op den duur naar
een bepaald niveau waardoor alles verklaarbaar wordt. Vanaf
zijn eerste uur bevindt de priester zich in een toestand van zelfontkenning. Hij cijfert zichzelf weg. Hij komt al om 07:00 uur
in de kerk en blijft er doorgaans tot 15:00 uur. Net als een boer,
werkt de priester eigenlijk van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds
laat omdat altijd mensen langs blijven komen die hulp en raad
nodig hebben.”
„Bij de communistische machtsovername werden toch alle eigendommen van de kerk in beslag genomen? Hoe hebben
priesters kunnen leven?” vroeg ik hem.
„Ja, alles werd weggenomen,” bevestigde Pitirim.
„En toch is er een basiskerk blijven bestaan, hoe klein en hoe
gehinderd ook,” constateerde ik.
„Voor priesters was het een uiterst moeilijke periode. Een aantal
van hen had inderdaad geen droog brood meer om te eten. Zij
zijn gaan werken in fabrieken en soms op administratieve posten. In de oorlog zijn er weer een aantal kerken open gegaan.”
„Zijn de in beslag genomen gronden ooit teruggegeven?”
„Neen, de kerk heeft geen eigen gronden meer. De kerk leeft
van giften en bijdragen, die zij van de mensen ontvangt.”
„Het is haast onvoorstelbaar dat de Russische kerk daarvan al
die jaren heeft kunnen bestaan.”
„Vergist u niet, er komen altijd nog veel mensen.”23
„Is dat zo?”
„Vele mensen die naar de kerk komen, zijn dikwijls anonieme
afgevaardigden van anderen. Dit gebeurt vooral in kleinere
plaatsen en dorpen. Het is een oude Russische traditie, dat iedereen een kaars behoort te branden. Ook worden namen van
mensen aan priesters gegeven, vergezeld van een geldbedrag.
Dat houdt verband met de kerkdiensten. De stukken brood
kosten dertig kopek. De mensen houden nog altijd van hun
kerken. Wanneer men ziet dat er reparaties worden uitgevoerd,
komen direct anonieme giften binnen.”
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„Verwacht u dat bijvoorbeeld over vijfentwintig jaar, de kerk
meer ruimte zal krijgen van het Kremlin?”
„Het is moeilijk om dergelijke grenzen en tijdslimieten te overzien. Ik denk maar aan de woorden van Jezus: ‘doe het als het
dag is, doe het nu’.”
Aartsbisschop Pitirim van Volokolamsk gaf me een exemplaar
van een uitgave van The Moscow Patriarchate, 1917-1977 dat
onder zijn verantwoordelijkheid is verschenen.
Ik heb vandaag ook de uitwerking van het gesprek met de 26jarige schrijver Vladimir Maljagin, dat ik in Moskou maakte,
ontvangen. Hij schreef een succesvol toneelstuk over vliegende
schotels.
23 juli 1979

Vanmorgen was de melk in het hotel weer eens zuur vanwege
de warmte, dus ondrinkbaar. In plaats daarvan sterke koffie bij
het ontbijt. Het blijft gelazer in dit land.
Vanmorgen ben ik samen met een medewerker van APN in Leningrad ontvangen door de eerste plaatsvervangende burgemeester op het gemeentehuis. Ik begreep vrijwel meteen dat
de ontmoeting op geklets in de ruimte zou uitlopen. Ik roerde
wel het hete hangijzer aangaande ambassadeur Tolstikov aan,
maar ook daar kwam niets van enig belang uit.
Vervolgens had ik een ontmoeting met professor Yevgeni Borisenkov, directeur van het Geophysical Observatory, dr. Nikolai Tolokontsev, directeur van het Instituut voor Sociaaleconomische Vraagstukken van de Academie van Wetenschappen
en de psycholoog Valeri Golofast, eveneens aan dit instituut
verbonden. Uiteindelijk sloot ook professor Marat Mezevich
zich bij onze gespreksgroep aan. Helaas haperde mijn taperecorder voortdurend, wat me wanhopig maakte. Maar belangrijke gedeelte van een levendige conversatie liggen toch vast.
Het laatste gesprek was bewaard voor een ontmoeting met de
dichteres Nadežda Poljakova, een vrouw van middelbare leeftijd. Ik bood haar met Volodja een maaltijd aan waarna zij aardig los kwam. Zij begon op haar zeventiende een dagboek bij
te houden. Op haar dertigste had zij alles verbrand. Wanneer
zij erin teruglas vond zij wensdromen terug, die niet werden
verwezenlijkt. Of zij vond passages waarbij mensen fraaie
woorden hadden gesproken waar zij achteraf niets van bleken
te hebben gemeend. Ook waren er naïeve herinneringen en
oordelen over moeilijkheden thuis. Zij wilde er niets van bewaren en stak het in de fik.
„Dan heeft u de belevenissen uit uw jeugd niet op een gezonde
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We namen de nachttrein terug naar hier. Volodja werd door
zijn hartsvriend, Sergei, een jonge arts bij de marine, weggebracht. Zij kusten elkaar zoals Russen dit hartstochtelijk kunnen doen, althans in onze ogen. We hebben tijdens de treinreis
uren liggen praten. Ik dacht dat we nooit zouden slapen. Ik heb
24 Ik weet dat mijn moeder dit standpunt ook onverbiddelijk huldigde.
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wijze verwerkt,” zei ik. „Wat u noteerde die jaren, was toch
niet gefantaseerd of gelogen maar wáár. Waarom zou u zich generen voor de werkelijkheid en de waarheid?” Zij begreep me
niet of kon me hierin niet volgen. En ik haar dus niet. Nikolai
Gogol had ook na gevoelens van onzekerheid het tweede deel
van Dode Zielen vernietigd, wist zij nog te melden. Er bestaat
niets dommers, dan een dergelijke besluit goed te praten met
uitglijders van anderen.
„Niemand is ècht alleen,” vertelde zij.
„Nee,” antwoordde ik, „er zijn veel vogels in mijn tuin en
rondom mijn huis. Ik vraag me altijd af wat ze allemaal te
kwetteren en bespreken hebben.”
„Ze hebben het over jou en de andere mensen, die zij zien,”
aldus Nadežda.
Ik zei dat me dat wat te egocentrisch toescheen. „Voor mij is
eenzaamheid wanneer je het punt hebt bereikt dat je je realiseert dat, wie het ook is, een ouder, een beste vriend, een ieder
die je kent, in staat is je voor altijd de rug toe te keren. En wanneer dit niet in levende lijve gebeurt, dan zal het met de dood
plaats vinden. Het is daarom noodzakelijk het alleen zijn te
aanvaarden als een onvermijdelijke realiteit en op niemand te
rekenen.”24
Ik vervolgde: „Gedachten dwarrelen als sneeuwvlokken door
je ziel. Hoe orde te scheppen in die chaos van autonome, bewegende, inspirerende gedachten?” Ik gaf haar suggesties voor
titels voor een gedicht: „Niemand is onbeschadigd”, of „Onbeschadigde relaties (tussen mensen) bestaan niet”. Zij antwoordde dat zij een echtpaar had gekend dat een kwart eeuw
het grootste geluk had gekend, tot de vrouw kanker kreeg en
overleed. Hij wilde nooit meer trouwen, wat ik kon volgen.
En toch probeerde ik haar te overtuigen dat dit soort verhalen
over sprookjes van geluk tussen mensen, maar al te dikwijls,
eenmaal op de keper beschouwd, andere verhalen blijken te
zijn.
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intussen ontdekt dat de hele opname met Nadežda Poljakova
verloren is gegaan. Jammer.
Persattaché Prokchorov in Den Haag heeft Moskou een telegram gezonden, dat minister Van der Klauw van Buitenlandse
Zaken gezegd zou hebben: „We weten precies wanneer Romanov werd onderscheiden.” Het gaat dus waarschijnlijk om
een andere Romanov, want de oud-ambassadeur werd niet onderscheiden, ook al beweert Jerome Heldring het tegendeel.
Eén van de fameuze Overpeinzingen van Montag heeft van Henk
Hofland de titel INNERLIJKE TOESTANDEN gekregen.25 „Mijn eigen ervaring zegt mij, dat het meestal maar wat aanrommelt in
het schemer van mijn hersenpan.” Hij begrijpt niet „hoe afzichtelijke en monsterachtige gedachten zich ongevraagd in het
menselijke hoofd kunnen vestigen”. Hij noemt ze „grote, onbeschofte kostgangers van het bewustzijn, die in minder dan
geen tijd, zonder dat iemand daar iets aan kan doen, de hele
denkhuishouding naar hun hand zetten”. Niets aan te doen?
Dat lijkt me namelijk de sleutel tot het voorkomen van een
dergelijk ontsporen van de geest. Het is eigenlijk geklets. Natuurlijk duikt ook weer het advies op anderen geen kool te stoven, het soort gedrag waar Hofland zelfs jegens zijn beste
vrienden matador in is.
Ik had een lang gesprek met professor Igor Bestuzhev-Lada,
president van de afdeling Social Forecasting van het Instituut
voor Sociologie, een organisatie die valt onder de Academie
van Wetenschappen uiteraard, zoals al het wetenschappelijk
onderzoek daar thuis hoort. Het Instituut voor Sociologie omvat zes afdelingen: de sociologie van de arbeid, de sociologie
van ontspanning, de sociologie van opvoeding, de sociologie
van de samenlevingsstructuur, de theorie en geschiedenis van
sociologie, en de sociologie van het dagelijks leven in de samenleving. Hij zit dus in een onderafdeling van deze laatste
studiegroep en houdt zich met toekomstberekeningen bezig.
Hij voelt zich blijkbaar verwant met Daniel Bell in Harvard en
professor Fred Polak in Nederland.26
De professor vertelt over zijn recente activiteiten, waaronder
het samenstellen van een boek dat vragen stelt als hoe om te
springen met toekomstige sociale planning, zoals de aanleg van
steden en flatgebouwen, of welke sociale behoeften de toekomstige jeugd zou kunnen hebben. Hij noemde het uitermate gecompliceerd om sociale behoeften op gebied van commu25 NRC Handelsblad, 30 juni 1979.
26 Ik zou hem nu (1994) nog wel eens willen spreken na de instorting van de communistische dromerij.
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nicatie en wetenschap te berekenen. „What will be the future
needs in creative work?” Hij hield zich ook bezig met de vraag
waar de Club van Rome mee bezig is: de wereldproblematiek.
„Some of our academicians take a very cautious position vis-àvis the Club of Rome,” verklaarde hij. „They take their work
very serious, but we oppose, what we call ‘social pessimism’. It
is impossible for scientific communism to have a pessimistic
outlook. We are building a new communist society and we
must manage to overcome the difficulties. This is our official
philosophy. The Club of Rome started out with a very pessimistic report called Limits to growth. It was followed up by
more catastrophic reports by Pestel/Mesarovic and Jan Tinbergen, like the RIO report, forecasting doom and disaster.”
„But look around the world, please. We are getting ever deeper in an insoluble mess,” riep ik uit.
„That is true.”
„Then why not face it head on? Why continue to dream about
nonsense and unrealities? Even illiteracy grows year by year.
How can you continue to proclaim your optimism, even if historical optimism is your communistic credo?” vroeg ik hem
dringend.
„We have a proverb used by our peasants which says that a pessimist is an excellently informed optimist and an optimist is a
very well informed pessimist. I agree with the view of some of
our academicians, that the situation in the world is indeed very
serious. But it is not catastrophic. We must have ideals. We
must have a basic concept to face the future. We must follow it.
We will continue to establish positive recommendations and
seek methods how to put them into action.”
Hij vervolgde: „Most people, especially journalists, take very
easy and flimsy positions. They advocate catastrophe in Western
countries. However, I am convinced that Western capitalism is
not an adequate system to tackle social construction. Certainly,
there are colossal problems: hunger, growth of population and
pollution, of course, these are everywhere. I have a list of 78 of
such problems to study from alienation to demoralization, from
drunkenness to stress and so on. These are very interesting
problems, especially the ones we face in the USSR, which are
specific and different from those in the Western world.”
„I do not believe that. In the end, our conflicts in society all
boil down to the same shit,” sprak ik hem tegen.
„We have,” probeerde Bestuzhev-Lada te verduidelijken, „for
instance, quite a number of problems to solve within Soviet
family structures. These are quite different and not comparable
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to those in the USA or Western Europe. In Western countries
these problems were solved over a long period of time. Here
they have evolved over the past fifteen years. Fifteen years ago,
two-third of our population lived in rural areas. Their way of
life was based on having four to six children and it was rather
patriarchal oriented. More like in the West during the latter
part of the nineteenth century. In a relatively short time, twothird of those people moved into cities, which caused a revolutionary change in the Russian family structure. Massive urbanization caused a sharp drop in children. Two-third of young
families have now only one child, one-sixth have two children
and one-sixth have no children at all.”
„The entire world is aiming at less children, but in the Soviet
Union you seem to need more kids,” zei ik enigszins verbaasd.
„Certainly, but this does not go for the entire USSR. It’s different in our Middle Asia republics, which form about ten percent of our population.”
„Your young people are perhaps losing some of these communist ideals, become more cynical and more materialistic?”
„No. Fifty years ago the majority of our people lived in rural
area’s. Only ten percent lived in cities. Our intelligentsia embrace two percent of our people. Now, parents with one child,
want it to go to the university.”
„Yes, and once he is an engineer or a doctor he earns considerably less money than a bus driver,” merkte ik sarcastisch op.
„That is an effect of our Revolution. Fifty years ago we still
had few engineers or doctors. Now we have millions.”
„But should this matter not be adjusted?”
„We have too many doctors and too few bus drivers. Life is answering by itself. It should be adjusted through education,
which is my first priority in my research.”
„There are about one million villages in the Soviet Union,
some very small indeed. Life seems so utterly dull in your
country, from newspapers to television, it’s all gray and
somber.”
„Young people are indeed very dissatisfied. Although criminality is quite different from the West. We have no narcotics
problem. But excessive drinking is a serious matter. Our cities
are becoming too large. We are therefore making plans for
medium size towns of 200.000 people. The traffic congestion
and problems like too many automobiles are just beginning. In
our severe winter climate, cars need garages for instance. Only
ten percent of our automobiles have shelters. Therefore, most
cars are finished after standing three winters outside in the
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snow and frost. We need more houses. Here, we have only
nine square meters per person. In the USA it is 28 square meters
per person.27 We keep building houses, but then discover there
are insufficient restaurants. Young people have now clubs
where they can play music, dance or exchange ideas. But we
have begun to construct discothèques only two years ago.”
„What strikes me over the past eight years that I’ve come here,
that Western influences are increasing. You see Russian youngsters wear US Navy shirts or John Travolta sweaters. Western
societies are clearly deteriorating towards crime, sex, drugs and
pornography beyond any limits. It now starts here. Where will
it end?”
„My answer here is a mixture of economic and social theory.
All human needs are divided into five sections. First, there are
rational and material needs, like food and clothing. They have
optima, like numbers of calories and so forth. They suffer from
the demands for more, more more. More eating, more clothes,
the symptom of never being satisfied. That is a gigantic problem indeed. Our elderly or middle aged people never at any
time had as much food as is available now. So, they are eating
like mad, which creates additional problems. You could call it:
a social illness. The next problem is that simple food is no
longer acceptable, meals have to be expensive. Quality becomes a matter of prestige. We consider it our task to eliminate
this problem by which young people are being stimulated to
pay attention to an ever increasing quality of life, because after
that, you will see a demand for ever higher quality in food or
clothes, to give an example, and the spiral continues endlessly.”
„But isn’t this linked to human nature? Look how Japan imitates the West and especially America. Jeans have become a
universal requirement from Los Angeles to Jakarta. American
movies affect the entire globe. How will you handle this Yankee invasion during the Moscow Olympics? Demands of
young Soviet people will skyrocket after they have seen those
thousands of foreigners existing in an advanced stage of this spiral.”
„We understand that these influences are far reaching and influential. But we have begun to construct alternative ways: we,
too, will produce high quality foods and clothing.”
„What strikes me, is that you continue to speak in terms of rational human beings in the USSR. But human beings here and
elsewhere are excessively irrational creatures.”
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„Well, it is our task to keep them on the right track. If human
beings were truly rational, our Institute would have nothing to
do. We must fight this irrationality of so-called prestige competition, showing off that I can afford more than you is nonsense.”
„The entire Western consumption economy is based on that
lunacy, and our economies flower beyond imagination as Soviet economists and futurologists must be aware off. It’s madness,
but it’s also an epidemic affecting the entire globe. How do
you intend to halt this at Smolensk?”
„Our number one social need will be good communication
between family and friends. Social custom must be developed
that schools and restaurants answer the requirements of the day.
Then our media, books and science also will have to respond to
new demands and desires.”
„Don’t get angry, but perhaps you recall, that when Hitler
came to power, Winston Churchill was enthusiastic. A new
wave of thinking blew through Germany. Soviet communism
is a far cry away from reprogramming youths in line with modern times.”
„When I spoke of increased rationality I did not mean that we
should manipulate the minds of young people.”
„But how can rationality, as you say, be increased without manipulation?”
„The goal of scientific communism is the self-development of
the personality.”
„But communists guide that personality from the cradle towards communism. I have seen it.”
„Yes, but our task as sociologists in the USSR is to play the role
of social designers.”
„It’s an euphemism for brainwashing.”
„Not at all. We social scientists organize circumstances, social
time and social space. We do this in such a way so we assist
young people in self-realization of their personalities. We do
not follow a military drill philosophy, no Maoism, no Pol Pot
tactics, but we create conditions for self-realization of the personality. This is the position of Marxist-Leninist sociology and
scientific communism. However, during the first years of reconstruction the accent was on economics, on more food production, more energy production and so on. Now, we have
reached a stage that we pay attention to elaborate social problems. Now we begin to change our priorities step by step.
Nevertheless, many people hold on to traditional ways of
thinking, and are not open to new initiatives. The larger part
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of leisure time is still being formalized with meetings and so on,
in traditional ways, concentrating on the forming of a collective consciousness. It is our task, to organize conditions by
which people will move into a more available social space.”
„That struck me while talking to archbishop Pitirim, that there
is even space for religious feelings in today’s Russia.”
„Our church plays a traditional role. It took in the past a submissive position versus czarism. Therefore, during czarist days
there was no religious fanaticism. The church became strongly
opposed to Soviet power during our civil war. More than
ninety percent of all churches were destroyed. Maybe 1.600
churches are left in our land. In Moscow a few dozen churches
serve eight million people. However, ninety percent of
churchgoers are often very old women.28 Their psychology is
not too developed as they have little education, work hard at
home or in an office, their lives are not easy and the church is
the outlet to turn to. The church talks at least about life after
death. Actually, it is our own fault that our system has not yet
prepared an outlet in our society that makes sense, so these
people still turn to prayers. But you will see few men and even
less youths in Pitirims churches.”29
Hij vervolgde: „Our anti-church propaganda has always been a
very primitive one. It was more atheistic than even our books
said it was. Therefore, basically religious people will not listen.
We are presently reorganizing this. For instance, we reshape
our ethics towards death. My own concept is, that immortality
is impossible. Our organisms will disappear. We should therefore enjoy during life acceptable conditions. Why should there,
after seventy years of life, still be unhappiness everywhere? If
conditions improved, people would live a hundred years. But
our church attacked my views as well of my person for this
view. I am convinced that we must develop alternatives to religious thinking. Especially, we should concentrate on the
meaning of life. What is our way of life? Why is it like this?
What are our moral duties? We must have a new set of commandments to replace those in the bible not to steal and not to
kill.”
„Freud believed we would loose all this gobbledygook during a
maturing process from infancy to maturity,” vertelde ik hem.
„My idea is that religion will disappear as a result of the development of social sciences.”

■
1979

„In this respect, while Pitirim turned out to be a nice man, he
seems beyond repair.”
„We have now much younger church people coming up, like
an archbishop in the Ukraine, who is only forty years old.
Some of these young priests are very clever too.”
„If you are going to try to change the religious dream, where
would you begin?”
„Anatoly Alexandrov, as president of the Academy of Sciences
is at the top. Then follow the vice-presidents for groups of sciences. This group is in charge of psychology. Another colleague deals with sociology. In principle it could be done. We
would have to develop perhaps a hardcore program of manipulation and brainwashing. Another way would be to only elaborate on religious conditions, both in social sciences and in social
space, and then say: ‘If you wish, please, here is another way of
a self-realization.’”
„Of course, it all begins with the brain and knowing the biology of our heads.”
„True. Some years ago, we had great debates whether languages could be taught during sleep. But in my opinion, this
approach is very dangerous. We know very little about the
brain. First we must conduct a minimum of careful experiments. Only after completing these pilot projects, we could
come up with some recommendations. Also, I am afraid, that
the religious question is hardly the most urgent problem. The
number one topic is hunger. Number two is pollution. And
perhaps three is the manipulation of the human brain. I have
read some military laboratories in foreign countries are experimenting with the brain. This is very dangerous. This is sciencefiction or anti-Utopia. If they succeed, mankind will disappear
and only robots will be left to us. But if proper experiments are
conducted, I say: ‘Why not?’ But if individuals will no longer
make decisions but some ulterior power, you have fascism,
which as we all know is extremely dangerous.”
„The sole way to survive, is to make humans understand what
life is all about. Collective madness arrived long ago. Four hundred billion dollar for the arms industry. What for? It is insane.
People adhere to ideologies which belong in the Middle
Ages,” zei ik.
„Agreed. We should have certainly more explorative models
for the globe as a whole. My first book, If the world disarms, I
wrote in 1961, aimed at the meeting of Nikita Khrushchev and
John F. Kennedy in Vienna. I concentrated on possibilities of
what could be achieved if military expenditures were used for
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social purposes. I am now planning a model for the demilitarization of the world economy. What will be the alternative
ways of de-escalation of the military industrial complex and
how will the world look without armies and no more arms of
mass destruction?”
„But especially the US economy is comparable to one huge
Krupp factory, a legacy from the Second World War.”
„We must enlighten people,” meende Bestuzhev-Lada. „Only
the next generation – when we are still alive – will perhaps fully realize what demilitarization means.”
„Do you think that will ever happen?”
„My philosophy is based on optimism. Life nowadays is like a
ship in mortal danger. What to do? As captain of the ship, I
must do my duty and do the best I can. We must continue. I
see my part as professor in the business of designing social conditions for a better life. And we need better propaganda for this
enlightenment.”
„If you base your actions on propaganda alone, you are selling
apples as lemons. It reminds me of Joseph Goebbels. What we
need is more information and more intelligent information.”
„Propaganda was the wrong word. Perhaps it’s correct to speak
of the formation of human intelligence,” verbeterde
Bestuzhev-Lada me.
„That is exactly what professor Luis Alberto Machado, Minister for the Development of Intelligence in Caracas says!”
„As a matter of fact, when we speak of propaganda, we mean
actually to make scientific information available to people.
UNESCO also designs social programs. They could be involved
with the Venezuelan project.”
„Intelligence can be massaged like muscles. In Leningrad one
of your scientists said to me that it does not help to improve the
intelligence of people, when you do not change social conditions. Eighty percent of the people live in poverty in this
world. Why improve intelligence? First create a better life.”
„All human needs fall under the human system. It is not correct to mention the need for food or housing in one breath
with improving intelligence. It is the system as a whole that
matters. Sure, without food, one will not become an intelligent
person. Still the need for food is not absolute. Food and intelligence are interdependent. Scientific communism actually
means the self-development of the personality.”
„And developing intelligence is part of it?” wilde ik weten.
„Yes. No man develops only parts of his being, either physiology or psychology. The personality is one whole. We can divide
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a human being into being intelligent, maintaining broad relations in society and behavior.”
Ons volgende bezoek was aan professor Nikolai Blokhin, president van de Academie voor Medische Wetenschappen. Hij
was ook president van het Russisch Kankerinstituut.
Hij vertelde met een strak gezicht, dat de sovjets het probleem
van kanker grotendeels hadden opgelost. Men werkte er al
honderd jaar aan want het vraagstuk was al heel oud. Het onderzoek naar kanker begon in 1895 met röntgenstralen, gevolgd in 1898 met radiogolven, terwijl de eerste gegevens in
Rusland dateerden uit eveneens 1898 en in 1910 methoden
werden gevonden om kanker op te wekken en te onderzoeken. Hij gaf een lang en slaapverwekkend overzicht en verzekerde, dat overlijden als gevolg van kanker de afgelopen vijftien jaar in de USSR stabiel was gebleven. De groei van de ziekte
en de stijging van kankersterfte was tot staan gebracht. Het aantal kankergevallen bleef toenemen, maar dood door kanker
niet. Bij mannen was de ziekte gestabiliseerd, bij vrouwen liep
zij iets terug. De resultaten van succesvol onderzoek en bestrijdingsmiddelen bleek uit de statistieken. Hij wijdde uit over internationale samenwerking op dit gebied.
„U etaleert weer het typische sovjetoptimisme,” wierp ik hem
toe.
„Het lijkt me niet slecht om een optimist te zijn,” reageerde
Blokhin. „Het is uiterst belangrijk om als uitgangspunt optimisme te hebben. Journalisten vragen ons dikwijls wanneer we
het kankervraagstuk werkelijk zullen oplossen, of wanneer we
de juiste medicijnen zullen hebben. Dat zijn vragen ontbloot
van die factor optimisme. Oplossingen zijn immers niet te
voorspellen. We hebben bijvoorbeeld plannen om een aantal
instituten voor kankeronderzoek in Siberië op te starten. In
Tomsk staat er al een.”
„Zal het kankervraagstuk uiteindelijk worden opgelost?”
„Het is belangrijk om te onderkennen, dat kanker niet één
ziekte is maar een groep van ziekten, die misschien wel op elkaar lijken, maar in wezen verschillend van elkaar zijn. Precies
zoals je niet tegen alle infecties één en hetzelfde antibioticum
kan gebruiken.”
Ik beleefde dit gesprek als een milde ramp.
We snelden van professor Blokhin naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er was mij een officiële verklaring toegezegd
over het lintje van oud-ambassadeur Romanov. Volodja zei,
toen we naar boven gingen: „Je denkt toch niet, dat je een verklaring zult krijgen?” Maar ziet: mij werd een korte, officiële
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verklaring voorgelezen, gevolgd door een mondelinge toelichting. Ik mocht deze niet op de band opnemen. Wat voor de
zoveelste keer bleek, was dat Volodja weer een essentiële fout
bij het vertalen maakte. Dat blijft me bezorgen.
Ik diende vijf vragen in voor een mogelijk gesprek met minister Andrei Gromyko.
Om 17:00 uur bezocht ik Georgii Arbatov. Hij zag er gebruind
uit, maar zei aan een verkoudheid te lijden. We spraken onder
vier ogen. Hij had een interessante en drukke reis door Amerika gemaakt en ook Georgia, Alabama, Noord- en Zuid-Carolina en Tennessee bezocht. Men had hem voor Newsweek geïnterviewd. Hij was op Issues and Answers van ABC verschenen.
Ook Walter Cronkite van CBS had één minuut aan hem gewijd. Maar omdat de ondertekening van SALT-II voor de deur
stond, had hij behoedzaam moeten opereren. „Because anything I said could possibly be construed against me by the enemies of the Treaty.”
Ik vroeg hem of hij daarover bezorgd was in verband met kritietk uit Moskou.
„No, I was not worried about home, but about over-exposure.”
Hij vroeg opnieuw hoe ik het interview met hem door Anthony Power in de International Herald Tribune 30 had beoordeeld.
Ik zei hem dat ik het uitstekend had gevonden.
„The world is getting so complicated,” zei Arbatov. „I am sure,
I don’t understand it all anymore, but then, who does? I do not
know whether it happens, because I am getting old, but the
other day I had to phone my assistant to ask what my phone
number at home was. We are in a hurry to understand what is
happening globally, because, some day, someone will do something he did not understand and everything will be blown up.”
Na een poosje begon ik weer over het boek dat ik met hem
zou schrijven. Ik had het boekje van Chip Bohlen over buitenlandse politiek meegenomen als voorbeeld. Ik probeerde hem
te overtuigen, dat we gemakkelijk in vier zittingen van anderhalf uur vier hoofdstukken op de band konden opnemen, wat
100 pagina’s zou opleveren. „Yes, but in order to improvise, I
have to think the subjects through beforehand. But I am not
saying no.” Dit gaf me nieuwe hoop. Hij zou in oktober in
Moskou zijn en misschien zouden we dan kunnen werken. Ik
diende hem half september per brief aan ons project te herinneren. Ik zette alles op alles om hem te overtuigen er mee door
te gaan. Hij rookte zijn pijp.

■
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Hij vertelde, dat admiraal Zumwalt een student van zijn Instituut, momenteel gedetacheerd bij de sovjetambassade in Washington DC, had benaderd met de mededeling verlangend te zijn
professor Arbatov te ontmoeten en te spreken. Arbatov had
een dergelijk gesprek inderdaad overwogen, toen hij zelf in
Washington was „but it was at a time that Zumwalt was very
vocal against the SALT-II treaty. So, if I had met him at that moment, it could have been explained that I had tried to change
his mind or whatever. I was already screwed by one senator.”
Het plan Zumwalt is dus voorlopig in de ijskast.31
Arbatov vertelde het lastig te vinden uit te zoeken en te begrijpen wat er op dit moment in Washington speelde ten aanzien
van de USSR. „Nor what exactly happened around the signing
of SALT. Please, don’t call me the Zbigniew Brzezinski of the
Kremlin, because I am not. We do not know in Moscow a position of national security advisor now fulfilled by Brzezinski.
Furthermore, there are other people here much closer to a similar position in the Kremlin.”32
25 juli 1979

Toen ik gisteren thuiskwam, wachtte mijn vriend Nikolai Kosterenko uit Kiev op de vierde verdieping op me. Toen ik hem
zag dacht ik: wat ben ik begonnen. Hij was voor 20 roebel met
de shuttlevlucht van 14:00 uur gekomen. Hij vertelde nu
chauffeur op een tankauto te zijn geworden wat extra gevarengeld opleverde. Hij rijdt 80 kilometer per dag en werkt 250 uur
per week, inbegrepen het weekeinde, voor 700 roebel per
week. „Sure, I earn more than a medical doctor or a professor.”
Zijn bagage bestond uit een PanAm-tasje, overgehouden van
één van zijn buitenlandse vriendinnen. Hij had een fles champagne, die al half leeg was, meegenomen om te drinken op ons
wederzien. Daar deed ik dus niet aan mee.
Het leven in Kiev was aanzienlijk verbeterd en behalve joden,
wilden veel minder mensen weg dan voorheen. Hij had een
Amerikaans meisje van 23 jaar, Abby, teruggezien en hoopte
haar hier morgen weer te ontmoeten. Hij had duizend roebel
op zak en grapte: „I am richer than you are.” Wat wáár was.
Zijn vrouw doceert chemie in Kiev. „She is for marriage, Abby
is for fucking,” zei hij. Abby was in Moskou maar was in bed
gekropen bij een vriendje uit Maleisië. Hij had duizend dollar
gespaard om via Finland het communistische paradijs te
ontvluchten. Omdat hij gevangen had gezeten, kon hij niet
31 Ik probeerde Arbatov en Zumwalt al langer met elkaar in gesprek te krijgen.
32 Dit leek me valse bescheidenheid.
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langs legale weg emigreren. „But perhaps you could talk on my
behalf to the party.” Ik antwoordde: „I will never talk to the
Communist Party. They only give tourist visa to party members or KOMSOMOL. And, even in their case, two party members have to write letters of recommendation that they will be a
guarantee that the person can leave the country. So, why put
myself in such a position?” Overigens, het moet absoluut verschrikkelijk zijn wanneer je je land niet kan verlaten wanneer
je dat zou wensen. Ik denk, dat ik net als Nikolai, via Finland
zou vluchten.
Ik zond K. Giel van het Algemeen Dagblad de informatie, zoals
ik die van Buitenlandse Zaken had ontvangen.
Het sovjet ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het Algemeen Dagblad het volgende officieel meegedeeld: „De sovjetregering, noch het presidium van de Opperste Sovjet hebben exambassadeur Alexandr Romanov bij diens terugkeer van zijn
post in Den Haag in begin 1979 onderscheiden, niet met een
orde en niet met een medaille. Alle andere beweringen in welke vorm ook betreffende een officiële onderscheiding voor de
heer Romanov, beantwoorden daarom niet aan de werkelijkheid en zijn leugens.”
Verder schreef ik: „Bij een mondelinge toelichting zei de
woordvoerder van het ministerie dat in Nederland grote beroering was ontstaan over een erespeldje voor oud-ambassadeur Romanov dat door vele maatschappelijke organisaties in
de USSR aan landgenoten wordt uitgereikt.” In 1978 ontving
Romanov reeds een dergelijk speldje voor zijn „werkzaamheden ter bevordering van de vrede”.
Ik noteerde een citaat van Oscar Wilde:
„Ni notre volonté, ni nos intentions ne régissent notre vie. La
vie est une question de nerfs, de fibres et de cellules lentement
élaborées où se dissimule la pensée, ou la passion abrite ses rêves. On peut se croire tranquille et fort. Mais une teinte
aperçue par hasard dans une pièce ou dans un ciel matinal, un
parfum spécial que l’on a un jour aimé et qui apporte avec lui
de subtils souvenirs, certain vers d’un poème oublié sur lequel
on tombe au cours d’une lecture, la cadence d’un morceau de
musique que l’on ne jouait plus (...) c’est de telles choses que
dépend notre vie.”
Wilde had een probleem met jong zijn. Jeugd is de oerbron
van alles, maar – en dit heb ik van mam als filosofie overgenomen – alle fasen van het leven maken deel uit van de realiteit
van het universum. En dat oneindige heelal zou ons enige en
werkelijke totem moeten zijn.
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Ik werd ontvangen door de hoofdredacteur van Pravda, Viktor
Afanasyev, eveneens lid van het centrale comité van de CPSU en
vice-president van de International Federation of Journalists.
Hij ontving me met een blik alsof hij dacht: daar heb je weer
een stommeling uit het Westen. Hij opende ons gesprek met
de vraag: „Wat kan ik voor u doen?” Hij, hoofdredacteur van
de Pravda? Maar geleidelijk aan veranderde het licht in zijn
ogen. Hij ging later zelfs zover om zijn waterski’s te gaan halen,
die hij wilde laten zien. Op een jongensachtige manier liet hij
kleurenfoto’s van zijn waterskiprestaties zien.
Hij lachte zich kapot, toen ik hem vertelde dat De Telegraaf en
Time me hadden beschuldigd van betrekkingen met de KGB.
Hij was trouwens overtuigd, zei hij, dat de meeste Westerse
journalisten alleen naar Moskou reisden om negatieve informatie op te sporen. En daar heeft hij gelijk in. Hij meende dat
Pravda wel degelijk kritiek levert op wantoestanden in de samenleving.
„Wanneer een journalist uit het Westen sympathiek over ons
zou schrijven, zou hij spoedig niet meer acceptabel zijn voor
zijn superieuren,” aldus Afanasyev. Hij vertelde, dat hij in
Rome was uitgenodigd tot deelname aan een rondetafeldiscussie. „In de zogenaamde ‘vrije pers van Italië’ dook vrijwel meteen nadat de uitzending een groot succes was geworden – dus
een discussie tussen Italiaanse en sovjetjournalisten – het bericht op, dat wij één miljoen dollar hadden betaald om die uitzending te doen plaats vinden, opdat we 75 minuten lang konden zeggen wat we wilden. Ik kan u verzekeren, dat deze krant
in alle jaren van haar bestaan, nooit over één miljoen dollar
heeft beschikt.”
„Waar komen dergelijke verhalen vandaan?” vroeg ik hem.
„Dat soort canards zijn er altijd geweest. De wereld is vol anticommunisten en antisocialisten. In Il Messaggero van 19 april
1979 werd de beschuldiging aan het Romeinse televisiestation
over deze omkoperij gelanceerd.”
„Toch probeert vooral de Amerikaanse pers, The New York Times in het bijzonder, objectiever over de USSR te berichten,”
meende ik.
„Daarin kan ik wel enigszins met u meegaan. De Britse pers
daarentegen blijft puur anti-sovjet. Maar zelfs daar verschijnt
van tijd tot tijd wel eens een artikel dat de juiste situatie in ons
land weergeeft. Ik herinner me een Britse reportage over Siberië, die uitstekend was. Het is inderdaad niet eenvoudig om
over een land als het onze te schrijven.”
„Er zijn hier niet altijd faciliteiten te krijgen en dan zitten
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we bovendien met de taalbarrière,” wist ik uit eigen ervaring.
„Meer en meer mensen reizen tegenwoordig naar hier en zien
met eigen ogen wat er gebeurt en wie we eigenlijk zijn, dus het
wordt steeds moeilijker om anti-sovjetfabeltjes overeind te
houden.”
„Maar het gevoel voor public relations is hier niet sterk ontwikkeld,” voegde ik toe.
„Onlangs bezocht ik Japan,” ging Afanasyev door. „Ik gaf er
niet minder dan zeventien interviews en was vijfmaal op televisie. Het is verbluffend wat Japan heeft bereikt en welke vooruitgang daar wordt geboekt. Het schijnt dat ze in elektronica
zelfs verder zijn dan het Westen, zelfs verder dan Amerika. We
gaan trouwens ook de Pravda per satelliet uitbrengen. Dat wil
zeggen dat de krant die dagelijks in een oplage van elf miljoen
exemplaren verschijnt, binnen vijf minuten overal in ons land
zal verschijnen. De reportages die ik in Pravda over mijn Japanse reis heb gepubliceerd, werden daar uitgebreid herdrukt.
Men tekende aan dat ik ernstig rekening had gehouden met Japanse tradities en gewoonten.”
„Toch is er een zekere ontspanning in journalistieke contacten
tussen Oost en West merkbaar.”
„Dat is zeker waar,” bevestigde Afanasyev. „Vooral sedert het
aannemen van de Akkoorden van Helsinki in 1975. Ook in informele contacten is vooruitgang waar te nemen, zowel bij
schrijvende pers als bij televisie.”
„En tijdens de Olympische Spelen in Moskou zal dit verder
worden uitgebreid?”
„Inderdaad. Dat mag men verwachten. Maar vergeet u niet: er
circuleert aanzienlijk minder informatie over de USSR in het
Westen dan omgekeerd. Ik geloof dat wij wel driemaal zoveel
over het Westen schrijven als vice versa. Van Hongaarse collega’s vernamen wij dat men daar veertien maal zoveel over het
Westen schrijft als omgekeerd. Alleen toen Leonid Brezhnev
naar Boedapest reisde, doken er plotseling honderden Westerse
journalisten op.”33
Om 14:30 uur ontmoette ik oud-ambassadeur Romanov samen met de heer Nikolai Pankov van het Sovjet Comité voor
Europese Veiligheid en Samenwerking. Volodja liet zich tot
mijn grote ergernis ook nog zien, terwijl ik duidelijk had gezegd dat ik hem met dit gesprek niet nodig had. Gelukkig verdween hij snel.
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We hadden een uitstekend gesprek. Eigenlijk te goed voor het
Algemeen Dagblad. Meer iets voor NRC Handelsblad. Pankov
vond ik een beetje indirect, maar Romanov was recht voor z’n
raap als altijd. Hij adviseerde me een boek over ontwapening
te schrijven. Dat zou absoluut een bestseller worden in de
USSR. Hij verwees me naar Tolkunov om uit te zoeken met
wie ik dat zou moeten schrijven.
Om zes uur kwam ik Nikolai tegen voor het hotel. Hij mocht
niet binnen, maar vertelde me dat het beter was als Barbara
Herr niet naar Leningrad zou komen. Hij vond het leeftijdverschil (hij was 26, Barbara 40) toch te groot om een serieuze relatie te hebben. Ik hoorde hem aan maar toen ik hem zag weggaan met een Spaanse jongen die hij had opgedaan, was het
voor mij klaar.
Volodja vertelde me dat Gazenko met me wilde praten over
mijn ervaringen in de zaak Kennedy.
Mijn reis zit er weer bijna op. De dagen zijn, als steeds hier,
omgevlogen. Wanneer zal ik Peter zien? Ik zou het liefste met
de auto naar Madrid gaan om hem op te halen.
26 juli 1979

Toen we gisteren restaurant Praha verlieten, stond de auto van
APN op me te wachten. Ik keek naar Romanov en Pankov bij
diens Lada, en vroeg me af hoe de oud-ambassadeur zich nu
moest voelen, terwijl hij in Den Haag altijd een gloednieuwe
Mercedes met chauffeur ter beschikking had. Hij vroeg me
nog om Dirk Keijer te vragen bloembollen en tennisracketspray mee te brengen. Pankov vind ik een slijmerige man. Ik
mag hem eigenlijk helemaal niet. Wat een volkomen tegenstelling met Romanov, die steeds recht voor z’n raap spreekt. Pankov gaf me een brochure: Dialogue on Disarmament, Towards the
European Forum for disarmament and security. De gebruikelijke
sovjetpropaganda, maar ditmaal afkomstig van uitgever A.
Haucotte te Brussel. Het secretariaat voor een nieuwe dialoog
tussen Oost en West over ontwapening is dan ook in België gevestigd. Het verbaast me altijd weer, dat de zuiderburen psychologisch aanzienlijk minder verkrampt met de USSR omspringen dan de bonzen in Den Haag.
„What can be done,” aldus de brochure, „and what must be
done to reverse the dangerous process of senseless over-armament, to ensure the people of the world a real guarantee for a
peaceful future, for our and future generations? The worldwide
acceleration of the arms race, as clearly shown by the ever-increasing graph of military expenditures, brings in its wake
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repercussions which are detrimental to the stability of the political climate in Europe.”
Op 26, 27 en 28 oktober 1978 werd dus een forum in Brussel
bijeen gebracht om een Europese dialoog over dit onderwerp
met enige voortvarendheid van de grond te krijgen. Het lijkt
me dat ze dit professioneel proberen aan te pakken. Wie is het
hier niet mee eens? Romanov adviseerde een boek te schrijven
over ontwapening en het zou een bestseller opleveren. Ontwapening was in ieder geval momenteel het belangrijkste onderwerp van gesprek in politiek Moskou. De ambassadeur bevestigde, wat Molchanov me al had verteld, namelijk dat ambassadeur Reinink aanvankelijk had toegestemd de viering van de
vereniging Nederland-USSR toe te spreken, maar na vernomen
te hebben dat Wim Hulst, de Nederlandse voorzitter, aanwezig
zou zijn, had Reinink afgezegd.
Ik droomde dat een verslaggever van de KRO voor de radio een
interview met Brezhnev had gemaakt en dat ik absoluut razend
was. Ik zat er met mijn neus op en moest werkeloos toezien
hoe mijn plan werd gekaapt. Ik zon dus – als gewoonlijk – op
wraak en vroeg me (in mijn droom) af of ik het voorgenomen
boek met interviews in de USSR verder zou laten schieten. Ik
had bij die poging Brezhnev te interviewen de oudste rechten.
Volodja had me gesuggereerd, dat ik hoofdredacteur Victor Afanasyev van Pravda zou vragen in welk opzicht zijn baan verschilde met die van de hoofdredacteur van The New York Times. Eigenlijk geen onverstandige vraag en toch had ik die
naast me neergelegd, want ik accepteer geen voorzetten in
welke vorm ook tijdens mijn werk hier, ook niet van mijn
vriend Molchanov. Een tijd voor een interview met Patolichev
van Buitenlandse Handel is nog steeds niet vastgesteld. „Je zult
zien, dat je om 13:00 uur door hem wordt opgeroepen juist,
wanneer je moet gaan lunchen bij Reinink,” zei Volodja.
Ik ontmoette de voorzitter van het Hoge Gerechtshof van de
Sovjet-Unie en daarna P.B. Shibayayev, voorzitter van de
Centrale Vakbondsraad van de Sovjet-Unie, met ruim 123
miljoen leden.
Om precies 13:00 uur was ik bij de ambassade voor de lunch
met Reinink. Op zijn uitnodiging was zijn naam doorgestreept. Ik verheugde me er op, want tenslotte kende ik de
man al vele jaren, nog uit de tijd dat hij begin jaren zestig
zaakgelastigde in Havana was. Een Russisch dienstmeisje stond
bij de reeds geopende deur van de ingang der residentie. Volodja maakte een opmerking tegen drie dienstdoende politiemannen. Ik werd voor een keer niet lastig gevallen. Ik ging
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mijn handen wassen, maar het kraantje in het toilet werkte
niet.
Ambassadeur Reinink wachtte in de grote zitkamer, samen
met de heer P.J. Wolthers, eerste ambassadesecretaris. Het begon allemaal zeer vormelijk en gereserveerd maar geleidelijk
aan werd de ontmoeting aangenamer en gemakkelijker. De
twee uren van ons samenzijn, opende Wolthers nauwelijks zijn
mond. Ik vond Reinink deze keer – waarschijnlijk vanwege
Wolthers – zeer breedsprakig.
Ik sneed dus de affaire Max van der Stoel aan, Shell en de ontmoeting met Aleksei Kosygin, de premier. Reinink had er over
gelezen in kranten in Berlijn. „Minister Van der Stoel heeft alle
betrokken partijen in Den Haag zeker geïnformeerd,” zei de
ambassadeur, waarvan ik dus wist dat het onwaar was. Hij vond
dat Romanov en Bénard van Shell in een soort prestigeslag waren gewikkeld, waar niemand wat aan had. Ook onwaar. Oudambassadeur Romanov reageerde alleen op het geklets van Bénard in NRC Handelsblad omdat ik er op aandrong, en nog altijd
zo gek ben te willen proberen de waarheid der dingen vast te
stellen. Bovendien is het zaak om een smiecht als Max van der
Stoel, die in het vaderland geheel ten onrecht nog altijd groot
aanzien geniet, te ontmaskeren. Volgens Reinink moesten we
ons met positieve ontwikkelingen bezig houden. Ik dacht: hoe
bereik je positieve ontwikkelingen als je mandje tot barsten toe
gevuld is met rotte appelen als Max van der Stoel. Ik zei dus,
dat Bénard, bijgestaan door André Spoor en NRC Handelsblad
de geschiedenis probeerde te vervalsen – ook om Van der Stoel
weer eens vrij te pleiten – en dat het daarom mijn zaak was die
vervalsing aan de orde te stellen.
Toch kan je stellen, dat we een soort milde confrontatie kregen over de vraag of Van der Stoel Den Haag en Shell had
geïnformeerd, zoals hij had behoren te doen. Toen Reinink dit
bleef bevestigen, heb ik met enige felheid naar voren gebracht,
dat ik professor Frits Böttcher had ingeschakeld om Wagner
hierover te benaderen en die wist maanden later over het voorstel van Kosygin aan Van der Stoel over Shell geen moer. „U
bent vrij te schrijven wat u wilt,” zei Reinink ook nog tot
overmaat van ramp, „maar als ik journalist was...” Het oude
liedje, eieren voor je geld kiezen als journalist, in plaats van je
werk naar behoren doen. Bovendien kreeg ik de indruk dat hij,
eigenlijk tegen beter weten in, zijn tirades ten gunste van Van
der Stoel af stak. Lekker vak dat van diplomaat. „Wel, het was
misschien allemaal maar een misverstand geweest,” aldus Reinink als eind van het lied. Hij zei nog dat er al allerlei mensen
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over mogelijkheden voor olieboringen naar Moskou waren
gekomen. Bovendien zou Piet de Jong later dit jaar ook nog
met een uitgebreide delegatie komen.
Reinink probeerde ook nog te ontkennen dat Philips eigenlijk
geen zaken wilde doen met de USSR, dus weer zoiets waarvan
ik uit de eerste hand wist dat het onwaar was. Ik citeerde dus
maar eens uit een gesprek van Joop van Tijn met Frits Philips
die onomwonden had verklaard „niets met de nazi’s en niets
met de sovjets,” dit in één adem natuurlijk, „te maken te willen
hebben”. Reinink ontkende dit niet, maar zei dat wel iedere
maand mensen van Philips in Moskou bij hem op bezoek kwamen. Dat was dus window dressing wat Reinink ook geweten
moet hebben.
Wat me overigens grenzeloos verwonderde was, dat Reinink
zei niets te weten van Joop van Tijns inside story in Vrij Nederland over ambassadeur Tolstikov in Den Haag. Ik vroeg hem
dit tweemaal om zeker te zijn, dat hij me niet opzettelijk voor
het lapje hield. Reinink weet natuurlijk inmiddels ook dat Van
Tijn weer eens geklets van de inlichtingendiensten heeft overgenomen om Tolstikov een oor aan te naaien en daarna verkoos zich van de domme te houden. Oliedom, want waar ziet
de man me voor aan?
We gingen naar beneden om te lunchen, een maaltijd die redelijk was. Later werd de koffie weer in de salon boven geserveerd. Reinink liet overigens geen gelegenheid voorbij gaan
om op het sovjetsysteem te katten. Hij had de sovjetminister
van Landbouw een lezing gegeven dat hij meer aan de landbouw moest doen, want nu kwamen de meeste groenten uit
Holland en „bij ons, waar we nog altijd geen staatskapitalisme
hebben” was dit allemaal immers wel mogelijk. „God zij
dank,” zei ik over dit staatskapitalisme, maar eigenlijk had ik er
spijt van, want dit speelde Reinink teveel in zijn kaart. „Gisteravond was ik nog op een diner,” aldus de ambassadeur.
„Sommige staatsfunctionarissen hebben inderdaad een smoking, anderen niet en die bellen dan op om dit aan te kondigen. Anatoly Dobrynin heeft natuurlijk alles tot rok en jacquet
toe.”
Ik luisterde naar de bagatellen van de man en vond hem toch
eigenlijk niet zo aardig als vroeger. Hij herinnerde me weer aan
mijn oom, professor Gerrit Meijer, ook zoals hij over zijn bril
heen kan kijken. Ik zei een sigaretje op te steken van het merk
waar prins Bernhard beschermheer van is en zijn wapen aan
heeft verleend, waarop Reinink tot mijn verbazing antwoordde, „Ik doe niet alsof ik hofcontacten heb of in hofkringen ver-
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keer.” Ik kon mijn oren niet geloven. Waar kwam dit nu weer
vandaan: uit een BVD-rapport?
Wat ik vooral niet begrijp, is dat mensen als deze Reinink, die
hier toch een aantal jaren zijn, niet een stukje van hun gevoel
en emoties aan de Russen kwijt raken, zoals dat met mij het geval is. De chauffeur van de auto die ik deze dagen ter beschikking had was bijvoorbeeld een buitengewoon aardige kerel
met een open gezicht. Ik kocht een fles wodka voor hem in de
winkel voor buitenlanders. Hoe kan je hier al twee jaar zijn en
niet van de mensen gaan houden, zelfs niet enigermate? Dan
behoor je geen ambassadeurspost in zo’n land te aanvaarden.
Terwijl hij dus zijn totale afschuw voor alles wat Russisch is
uitspreekt, zegt Reinink tegelijkertijd alles in het werk te willen stellen om een betere verhouding tussen Nederland en de
USSR te helpen bewerkstelligen.
De ambassadeur zei ook nog, dat hij niet naar de herdenkingsbijeenkomst van de Vereniging Nederland-USSR. was gegaan,
omdat de sovjets eigenlijk alle culturele zaken tussen beide landen via die vereniging lieten lopen, ondanks dat er een cultureel akkoord tussen beide landen was afgesloten. Eigenlijk voltrok zich alleen de uitwisseling van studenten en professoren
van een leien dakje, de rest was afschuwelijk. Er werden geen
balletten of orkesten naar Nederland gezonden. André van der
Louw had zich ingespannen het Kirov Ballet uit Leningrad
naar Nederland te halen maar Moskou had het plan getorpedeerd. Ik rapporteerde dit aan Molchanov, die zei dat de uitlatingen van Reinink wel eens waar zouden kunnen zijn. Hij
wilde een onderzoekje starten.
Volodja Molchanov stelde trouwens vandaag tot mijn stomme
verbazing voor, dat hij in afspraak met mij een artikel wilde
gaan schrijven, waarin hij me zou aanvallen, opdat niet langer
zou kunnen worden gezegd, dat ik veel te intensief met de sovjets samenwerkte. Ik antwoordde dat ik mijn eigen gevechten
zou leveren en dat ik onder geen voorwaarde een dergelijk idioot plan zou ondersteunen. Toch zal ik hem nog eens vragen
hoe hij die aanval op mij zich had voorgesteld. Daarna zal ik
andermaal stellen dat hij zich nooit meer zoiets absurds in zijn
hoofd haalt.
Op weg naar opperrechter Smirnov gaf ik op de ambassade een
exemplaar van Europa, mijn interviewboek, voor Reinink af.
Bij Smirnov stond een door opperrechter Warren Burger van
de VS gesigneerd portret in diens bureau. Hij zei dat Burger
vijftien dagen zijn gast in de Sovjet-Unie was geweest. Hij zou
binnenkort op tegenbezoek in Amerika gaan. Ik vond rechter
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Ik kreeg van Vladimir Feltsman een set van twee delen van
Beethovens sonates voor piano.35 Hij wilde me ook nog een ets
geven, maar die heb ik geweigerd. Ik wil graag helpen, maar als
vriend. Ik neem morgen juwelen en kostbaarheden mee naar
Nederland.
Er was bij vertrek eerst gedonder over de telefoonrekening, die
ik gisteren al had betaald. Vervolgens vroeg de kenau op mijn
etage om vier roebel voor wasgoed. Ik antwoordde, dat ze een
T-shirt van zes roebel hadden kwijt gemaakt en ik dus twee
roebel van haar kreeg. Ze zei verder niets meer.
Met een slaperig gezicht begeleidde Volodja Molchanov me
door de douane. Mijn koffer verliet het land ongemerkt met de
hot items – kostbaarheden en juwelen – van Anja Feltsman plus
kaviaar voor Dolf van Dantzig van het Concertgebouw. Vladimir Feltsman had me gezegd dat ik voor hem geen waardevol34 Zie bijlage 1.
35 Zie bijlage 2.
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Smirnov dermate openhartig en vriendelijk, dat ik de bandopname heb stil gezet om hem extra te bedanken voor zijn oprechtheid en een duidelijke poging mij een nuttig interview te
geven. Bij vertrek, twee uur later, vroeg hij Volodja zelfs of hij
voldoende zijn best had gedaan. Ik kreeg een gesigneerd boekje van hem over het oorlogstribunaal in Tokio. Volodja interesseerde dit materiaal zodanig, dat ik de opdracht eruit scheurde en het aan hem gaf.34 Volodja heeft me immers zo goed
mogelijk bijgestaan.
Wanneer je naar de foto’s kijkt van de jonge officier van justitie
uit de Sovjet-Unie in Tokio, meer dan dertig jaar geleden, en
de opperrechter van nu, met de wat trillende handen, die de
moeite nam mij het gebouw rond te leiden aan de hand van
uitvoerige uiteenzettingen, dan moet je toch wel een ongeneselijke bruut zijn om niet enigszins geroerd te raken. Waarom
kunnen Reinink, of andere duur betaalde rijksambtenaren niet
een beetje mee smelten en enige affectie en mededogen met
deze mensen opbrengen, ook al zijn het communisten in hart
en nieren? Ik was in ieder geval aangedaan door deze bejaarde
rechter.
De dag werd afgesloten met de viering van de dertigste verjaardag van Consuelo Molchanov. Ik vond het een ramp. Volodja
Feltsman scheen, net als ik, in een andere wereld weg te dromen. Sacha, de patholoog-anatoom, bezatte zich en debiteerde
alleen maar onzin. Ik ben zo snel mogelijk vertrokken.
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le spullen over de grens behoefde te smokkelen. „I don’t want
anything when I go abroad. I have my hands. But, Anja is a
woman.”
Ik zag het toestel van KLM al staan, toen was er niets dat ik liever
wilde dan vertrekken. Ik vroeg Volodja wat hij met zijn aanvalsstunt op mij wilde bereiken. „Ik zou je niet rechtstreeks
aanvallen, ben je gek geworden?” zei hij. „We zouden toch
kunnen afspreken, dat ik het op een aantal punten niet met je
eens zou zijn?”
In het Algemeen Dagblad is mijn reportage verschenen over wat
het ministerie van Buitenlandse Zaken over het speldje van
Romanov had te zeggen. Op pagina drie, als „van één onzer
verslaggevers”. Daar ga ik dus niet mee akkoord, maar ik zal dit
diplomatiek behandelen.
Ik heb tegen Reinink gezegd, dat ik overtuigd ben dat de VS als
samenleving, zich in een desintegratieproces bevinden, vandaar
mijn boekje Amerika valt. Hij keek ongelovig, maar ik blijf er
bij. Gunnar Myrdal heeft voor zijn tachtigste verjaardag een interview aan Kirsten Lundberg van de International Herald Tribune gegeven en stelt ook iets dergelijks. Wanneer hij vandaag de
dag naar Amerika kijkt, weet hij maar één woord te berde te
brengen: „Horrible. We are facing a world where it is difficult
to be optimistic. I am very disturbed by events in America. I
can foresee a recession, and I hope that an effective anti-inflation policy can be carried out without bringing the country
into a recession. Especially the lack of an energy policy is just
horrible.”
Ook Myrdal staat op het standpunt „that man can be improved, even be perfected, through education”.
Warschau - Amsterdam
„Si vous voulez comprendre les autres, il vous faut intensifier
votre individualisme.” — Oscar Wilde.
Dat zou wel eens zeer waar kunnen zijn. Toch vind ik dat Wilde ook veel in de ruimte kletst.
Vladimir en Anja Feltsman hadden een kleine juwelendoos gereedgemaakt, onder andere met een briljanten broche van niet
onaanzienlijke waarde, een gouden horloge, en nogal wat andere waardevolle objecten. Vooral Vladimir was er oprecht
nerveus over, dat ik de juwelen mee de communistische grens
over zou smokkelen. „If there is a God,” zei hij, „he will help
you safely through. At 08:00 hours tomorrow morning, I will
think of you dear Willem.” Ik voelde me zelf ook wat nerveus
over deze operatie. Als verhaal had ik bedacht dat ik bij mijn
92

93

■
Moskou

broer in Zwitserland was geweest als tussenstop naar Moskou
en dat hij me had gevraagd de voorwerpen, die aan onze ouders hadden behoord, mee naar Nederland te nemen. Daarmee
stelde ik mezelf feitelijk gerust. Volodja Molchanov had een
brief van APN-Novosti meegekregen, waarin stond dat ik hun
gast was geweest. De hele smokkelpartij verliep rimpelloos. In
ieder geval heb ik deze emigrerende Russische joden in eerste
instantie geholpen. In oktober kan ik meer meenemen.
Ik zal blij zijn als we weer op Schiphol te landen.

1979

■

AMSTERDAM

28 juli 1979

Amsterdam
Er lag een triest bericht. Mijn vriend Joe Borkin is in Washington overleden. Barbara Applegate was zo attent me het artikel
uit The Washington Post van 6 juli te sturen. Borkin is slechts zevenenzestig jaar geworden.36 Er wordt met geen woord gerept
over de rol die Borkin in de kwestie van de politionele acties
van Nederland in Indonesië speelde, toen de Indonesiërs hem
als advocaat aantrokken om in het Congres een actie te ontketenen waarbij de VS Nederland met intrekking van de Marshallhulp dreigden indien de oorlog tegen Sukarno niet werd stop
gezet. In 1956 ontmoette ik Borkin – evenals de Brit Tom
Atkinson – in Sukarno’s gezelschap tijdens diens staatsbezoek
aan Italië. Nadat ik op 23 juni 1956 in Elseviers Borkin (en Atkinson) had geopenbaard,
kwam de aap uit de mouw,
dat ambassadeur van Roijen
in Washington had zitten slapen en nooit er achter had
weten te komen, wie zijn
werkelijke tegenspeler in de
Amerikaanse hoofdstad was
geweest. Dat was Joe Borkin
dus geweest. Hij is steeds van
plan geweest een boek over
Sukarno te schrijven. Hij
heeft het me vele malen beloofd. Dat zal nu dus niet gebeuren. Weer is een belangrijke getuige die wist wie
Sukarno werkelijk was –
Borkin had de grootste bewondering voor (en ook kritiek op) Bungkarno – overleden.
36 Zie bijlage 3.
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Hij vraagt zich vervolgens af, wat hij met mijn manuscript zou
kunnen doen. „Pass it on to William Morris Agency in the literary department of New York City? I can try if you want.”
Maar hij geeft het niet teveel kansen. „Your book needs polish.
It needs more structure. It needs a tenser chase on your part.”
Dat is altijd het eind van het lied, een reportage naar aanleiding
van feiten en werkelijke gebeurtenissen heeft geen kansen, tot
deze eerst wordt gesensationaliseerd.
Maar mijn vriend Oliver Stone eindigde,
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Oliver Stone schrijft dat hij de Engelse vertaling van mijn
boekje over JFK, „your astonishing book”, heeft gelezen. Mijn
manuscript is volkomen ongeschikt om een film van te maken,
„although I love your occasional diatribes at Mrs. De Mohrenschildt and your description of their shouting matches. Great.”
Wat me verbaast, is dat hij schrijft: „I feel also there are some
strong sexual implications about George de Mohrenschildt that
you have left out.” Denkt Oliver aan homoseksualiteit? Ik heb
er absoluut niets uitgelaten. Als George homoneigingen had,
wat ik ook wel eens dacht, was dit een latente affaire, die nooit
tot bloei was gekomen. Hij had er oog voor, maar was zelf
honderd procent van de vrouwen.
Oliver vervolgde: „I don’t know what to do. Your book needs
work to get published! It’s messy, and worse, it doesn’t really
pay off dramatically for the reader. It sort of peters out at the
end, and the way you write it (I am sorry) George and Donald
Donaldson could both be perceived as psychotics by these
paranoiac monologues.”
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Hier is een aantekening op zijn plaats. Toen ik in 1991 in Johannesburg vernam van mijn oude vriend kolonel L. Fletcher Prouty,
dat hij door Oliver Stone was aangetrokken als adviseur voor diens
JFK-film, was ik eigenlijk nijdig, want mijn contact met Oliver in
deze zaak dateerde (na een kennismaking twintig jaar eerder) uit
1979, toen ik aan de hand van mijn boek hem adviseerde een film
te schrijven. Op 7 juli 1979 schreef Oliver me immers al mij op de
hoogte te zullen houden van mogelijkheden een film over JFK te
maken. Ik spoedde mij dus (op eigen kosten) naar Hollywood. Ik
wist dat Stone zijn vertrouwen in Jim Garrison, de officier van justitie in New Orleans (later gespeeld door Kevin Costner), had gelegd evenals in kolonel Prouty na de namen uit mijn boek te hebben gehaald. Hij schreef me in 1979 niet voor niets: „I know you
are close!” Dus vond ik, dat als er iemand recht op had zijn adviseur te zijn bij het maken van de film, ik dit was.
Ik was vooral bevreesd dat Stone uiteindelijk te weinig van de
achtergronden wist om een werkelijk betekenisvolle en vooral
onthullende film te maken. Het was echter al te laat. De opnamen
zouden een paar maanden later beginnen. Als troostprijs bood hij
me aan George de Mohrenschildt in zijn film te spelen. Hij zegde
drie scènes toe, die ook inderdaad werden gefilmd. Uiteindelijk
zou ik een paar seconden in beeld zijn. Hoe crooked hij zich gedragen heeft in die zaak zal in 199l-1992 duidelijk worden.
Ik antwoordde Oliver vandaag, om mijn manuscript bij zich te
houden en te wachten tot we elkaar in Hollywood zouden
spreken, want dat ik meende dat hij wel degelijk een film uit
mijn materiaal zou kunnen maken. „In other words, I mainly
sent you the material as basic food for a story about the JFK
96

ANTI-JOODS?
De ervaring heeft geleerd dat wie een brief van een lezer aan
Elseviers Magazine zendt, dat deze verhapstukt en bekort
wordt geplaatst. Desalniettemin moet ik protest aantekenen
tegen het team Knoop-Mok, dat samen in uw blad een re37 Naar aanleiding van mijn OPEN BRIEF AAN BEATRIX in Nieuwe Revu.
38 Zie bijlage 4.
39 Ik moet in 1994 bekennen dat ik al een aantal jaren niet meer ben geweest.
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assassination, because I could come to you, and present countless more and additional material for a fictionalized thriller
story. I never really had in mind a documentary on the JFK
affair on the basis of some of this material, because there is no
proof. If I had, I would have made this film for television long
ago, as I did for instance for the Club of Rome.”
Jan van Wieringen van de Volkskrant in Washington, laat weten
dat ik 28 augustus bij hem welkom ben. Hij wijst er op dat de
informatie van het Select Committee on Assassinations over JFK
nu wordt uitgegeven in 28 delen. „Neem maar een extra
koffer mee om dit materiaal te vervoeren.” Ook sluit hij een
artikel van Frits Abrahams uit zijn krant in, waarin wordt gezegd, dat de NOS nog altijd materiaal over de JFK-moord op de
plank heeft liggen, „een documentaire van Willem Oltmans”
die ze niet willen uitzenden. „Teveel insinuaties, te weinig bewijsmateriaal.”
Mat Heffels, van het Nijmeegse studentenblad Glamoer, vraagt
namens de redactie om een geruchtmakend artikel, bijvoorbeeld: ANTWOORD VAN BEATRIX AAN WILLEM OLTMANS.37 „Je
moet maar kijken, Willem, of je tijd voor ons hebt en stof.”
Peter belde uit Madrid. Hij komt waarschijnlijk 15 augustus.
Hij vond het gesprek met psychiater Howard Stein interessant,
maar het taalgebruik moeilijk.
Giel van Algemeen Dagblad zei trouwens dat er nogal wat heftige reacties op Stein waren binnengekomen. Vanmorgen is
mijn gesprek met oud-ambassadeur Hanafi van Indonesië, verknipt en bekort, in het Algemeen Dagblad verschenen.38
Reed door de bossen van Lage Vuursche naar het graf van mijn
ouders. Al die herinneringen aan wanneer ik daar met mam
reed, zij hield zo van die bomen. Leefde zij nog maar. Ik legde
twee rozen neer. De grond was erg droog. Ik gaf de bloemetjes
op het graf water. Een bij vloog van bloem naar bloem. Graven. Wie heeft er tijd voor of blijft de doden trouw?”39
Op 21 juli is mijn ingezonden brief ANTI-JOODS in Elseviers gepubliceerd.
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portage voor een op te richten joodse knokploeg deed verschijnen, waarin ik a) een communist werd genoemd, en b)
gezegd zou hebben een hekel aan joden te hebben. Wat ik in
de uitzending van Radio Amsterdam, sprekend over anti-Israël-gevoelens van Nederlandse militairen, heb gezegd, was
dat ik niet begreep waarom men niet het recht zou mogen
hebben anti-Israël of anti-joods te zijn en wél luid staat te juichen voor anti-communisme of anti-Sovjet. De USSR verloor
ook 20 miljoen mensen in de Tweede Wereldoorlog. De
door Knoop getrokken conclusies, door Mok gretig opgetekend en door Elseviers verspreid, als zou ik daarom communist zijn en zelf anti-joods, is dus helaas het produkt van een
sick mind. Ik heb het in feite te doen met de pathologische
projecties van joden, want ze zijn op alle fronten bezig het
slachtoffer van hun afwijkingen te worden. Dat Elseviers dan
zich voor een dergelijk karretje laat spannen om op een Telegraaf- en Henk van der Meyden-manier collega’s in een dergelijk licht te stellen, is een geleidelijke verlaging van het niveau van uw blad, dat te betreuren is. De heer Mok zei me
slechts de heer Knoop te citeren en het maakt allemaal op mij
een roddelachtige en laffe indruk, want wat Knoop mij in de
mond legt, is onwaar en nimmer uitgesproken of geschreven
door mij.
Willem Oltmans, Amsterdam
Had Hans Knoop dan toch gelijk? Iemand die het recht verdedigt
anti-joods te zijn en over joodse „afwijkingen” spreekt, wekt althans
de verdenking antisemiet te zijn. De termen anti-joods en anticommunist met elkaar te vergelijken, is al te doorzichtig. Men mag
tegen een bepaalde ideologie zijn, niet tegen een bepaald ras. Vergeleken bij die misvatting laat het misplaatst verwijt aan Elseviers Magazine ons koud. (Red.)
ELSEVIERS MAGAZINE, 21 JULI 1979.

Een mij onbekende mevrouw Henriëtte Boas is eerst in het Algemeen Dagblad tegen mijn interview met Howard Stein in het
geweer gekomen. Ik begrijp, dat zij deze week in Elseviers (van
4 augustus) hetzelfde zal doen. Zij vraagt zich af, waarom ik het
dienstig vond om van alle joden in de wereld juist Howard
Stein te gaan interviewen. „Hij is het blijkbaar met diens inzichten eens.” Ik vond inderdaad de zienswijze van Stein van
belang – en het is irrelevant of ik het met hem eens zou zijn –
en daarom was het de moeite waard om ook eens in het debat
98

40 Harper’s Magazine, mei 1979.
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over Israël inzichten van joden die minder bezeten zijn van het
idee dat joden niets fout kunnen doen aan het woord te laten
komen. Die zienswijze had er recht op wereldkundig te worden gemaakt. Mevrouw Boas die strijk en zet in de media opduikt om zogenaamd Israël te verdedigen, is een bezeten propagandiste. Voor deze mensen staat blijkbaar kritiek op joden
gelijk aan racisme. Dat is je reinste geklets in de ruimte, want
dat ik het oneens ben met het beleid van Israël heeft absoluut
nul komma nul te maken met racisme.
Peter belde dat hij een auditie moet doen voor de Spaanse opvoering van Evita. Er zou zelfs een tournee in Latijns-Amerika
in kunnen zitten.
Eigenlijk moet ik nog over een artikel van Scott Spencer
schrijven dat ik in Leningrad las.40 Ik zou hem willen interviewen. Er schijnt in Amerika een soort aversie tegen de jeugd te
ontstaan. Hoe is zoiets mogelijk? Het rijkste land ter wereld
schijnt steeds meer openbare scholen te sluiten, met als reden
tekort aan fondsen, maar in werkelijkheid zou de belangstelling
zijn gedaald – en de bereidheid – geld te bestemmen voor de
opvoeding van jongeren. Onvoorstelbaar. Ook de houding
van machtsdragers ten aanzien van jeugddelinquenten schijnt
scherp te zijn veranderd. Gouverneur Hugh Carey van New
York heeft hierbij het voortouw genomen. „It cancels the very
idea of childhood,” aldus Scott Spencer, „as well as our collective responsibility to the children in our midst. It took centuries
to develop the idea of childhood and to rescue children from
the miniature adulthood of the Middle Ages and the emotional and economic slavery of the Industrial Revolution.” Volgens
Harper’s „are the young today ignored in (American) society.
The number of children that attempted suicide last year has
been anywhere from a quarter of a million to half a million.
When we attempt to think about the suicide of children, we
enter a landscape that is nine-tenths fog.”
Spencer vervolgde: „Some children kill themselves by repeatedly smashing their heads against a wall. Some children set
themselves on fire. Some cut off their genitals, or put knives
and razors up their vaginas. Some small children stab themselves in the chest with scissors. Some hang themselves, and
some leap out of windows. Some very young children attempt
suicide by retaining their urine and feces.” Kinderen: bloem
der natie.
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Het mooie weer is alweer voorbij. Bewolkt en koel.
Ik heb mijn correspondentie bijgewerkt en de interviews uitgewerkt die ik in de Sovjet-Unie maakte.
De Amerikaanse afgevaardigde van Alaska, Stevens, heeft gezegd dat Jimmy Carter voor een psychische instorting staat en
bezig is gek te worden. Sytze van der Zee meldde in NRC Handelsblad, dat partijgenoten zich van Stevens distantieerden. Intussen zag Carter kans na zijn psychische ineenstorting zelfs nog
president van de VS te worden! Echt in orde kom je na zoiets
natuurlijk nooit meer en dat is wat Stevens moet hebben bedoeld. Dat is nauwelijks nieuws.41
Wat zijn schuldgevoelens? De psychoanalyticus Theodore Rubin noemt het „a destructive form of self-hate” en de mij sympathieke dr. Willard Gaylin spreekt van „a guardian of our
goodness”. Ze hebben misschien beiden gelijk. Onderzoek
heeft uitgewezen, dat schuldgevoelens invloed hebben op wat
iemand onthoudt van een lezing die hij bijwoont. Bestaan
„normale” schuldgevoelens en kan schuld iemand neurotisch
beïnvloeden? Het kan waardevol zijn om een „gezond”
schuldgevoel te hebben over bepaalde zaken. Een professor in
de psychologie in Philadelphia, Philip Bobrove, voorziet dat de
VS zich bewegen naar „a real moral collapse”. De psychoanalyticus Allen Wheelis zei in San Francisco: „Reality-oriented
guilt is a socializing emotion. I don’t think we can have a civilization without.” Erich Fromm heeft geschreven: „Modern
man senses that his life runs through his fingers like sand and
cannot help feel guilty for the waste, and the lost chance.”
Freud was van mening, dat „guilt is the necessary price of civilization. Aggressive impulses that cannot be expressed against
others if civilization is to survive, inevitably turn inward
against the self. The resulting sense of guilt usually goes underground, emerging in consciousness as anxiety, a sense of
worthlessness, fear of impending disaster, or simply a general
feeling of discontent.” In dit verband zei Freud tegen zijn studenten: „As regards conscience, God has done an uneven and
careless piece of work, for a large majority of men have
brought along with them only a modest amount of it, or scarcely enough to be worth mentioning.” Freud bedoelde hier
dus een gevoel van appropriate guilt. Dr. Karl Menninger sprak
over „guilt feelings attached to the right things”.42 Waar het
dus op neer komt, lijkt me, is dat schuldgevoelens deel uitma41 NRC Handelsblad, 21 juli 1979.
42 The New York Times, 24 juli 1979, door Virginia Adams.
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43 Gerald Jones, Visceral Learning, Towards a Science of Self Control, Viking Publishers,
New York, 1979.
44 Gerard Croiset meende dat ik teveel aan mam gehecht was. Ik lachte hem hierom
altijd uit.
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ken van de psychische bagage. De kunst is echter „een zuivere
toon” te vinden voor deze, niet „hartenkreet”, maar „kakofonie” van de geest.
Er is in New York een boekje verschenen geschreven door
Gerald Jones: Visceral Learning, Toward a Science of Self Control.43
„The thesis is,” aldus Christopher Lehmann-Haupt, „that our
best hope of making ourselves over in the short time available is
not to renounce science and all its works but to concentrate on
becoming better scientists.” Dat is wat eigenlijk professor
Delgado en ik al jaren geleden concludeerden, dat remaking ourselves (aangenomen dat het mogelijk zou zijn en ooit zal gebeuren) slechts zou kunnen beginnen bij een revolutionair andere
aanpak bij het programmeren van de hersens van kinderen.
Jones zegt, dat er een opzienbarende ontdekking is gedaan in
experimentele psychologie, namenlijk „it has now been actually demonstrated that human beings can control not only their
minds and skeletal muscles but their so-called involuntary
processes as well. In other words: it is not only possible for people to ‘will’ themselves to run and jump: they can also with
proper training, consciously speed up their heartbeats and push
their blood pressure higher. And they can do so entirely independently of any so-called voluntary muscle movements.”
Misschien de belangrijkste conclusie is wel, dat „the whole
thrust of the scientific enterprise in the West has been to
achieve mastery over external conditions of life. Visceral learning suggests the possibility of validating internal states of mind
and of drawing new lines between what is fact and what is
not.” Ik wil dat boekje lezen en ga Gerald Jones ontmoeten.
Dr. Silvano Arieti, hoofdredacteur van het zesdelige American
Handbook of Psychiatry zegt in colleges onderscheid te maken
tussen triestheid en depressie. „Sadness is a normal emotion. If
a person’s mother dies and he does not feel sad, well, something
must be wrong.44 We would expect such a person to be sad.”
Depressie is een veel intensievere emotie, en betrekt de hele
mens en diens gedrag in die toestand. Dr. Arieti heeft geconstateerd, dat de werkelijke reden voor depressie in het onbewuste
schuilt.
Opmerkelijk vind ik de beschrijving van een depressief mens,
die een leven lang met een verwachtingspatroon naar een bepaald doel heeft geleefd, dit niet heeft bereikt omdat het niet
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realistisch was, of omdat hij of zij het gewoon niet kon, en vervolgens in een depressie terecht is gekomen. „His whole life
becomes filled with the fantasy of becoming an Arturo Toscanini. When he realizes later in life that he isn’t, he becomes depressed. Whereas a normal person would be able to find alternative goals in life, he cannot. The fantasy has occupied his
whole life and the emptiness cannot be filled.”45
30 juli 1979

Ik droomde weer eens dat ik op een persconferentie in Djakarta was en me daar beklaagde dat ik de geschiedenis van wat in
1965 in Indonesië gebeurde correct had geanalyseerd en ik
trouw was gebleven aan Bungkarno maar voortdurend om die
redenen geen visum voor Indonesië had gekregen. Een minister verklaarde dat ik voor het gerecht kon worden gedaagd tot
aan het Hoge Gerechtshof toe. Ik reisde met iemand anders:
oud-ambassadeur Zairin Zain?
Er is een actiecomité gevormd in Den Haag met types als Relus ter Beek (PvdA) in de voorhoede. Het wordt geen antisovjet-actie genoemd, maar de kwestie van de mensenrechten
moet rond de Olympische Spelen worden benadrukt. Relus &
Co willen een internationale conferentie hierover van de
grond krijgen, waar weinig belangstelling voor schijnt te bestaan. Waarom loopt Den Haag toch altijd voorop bij dit soort
zaken? Joodse invloeden?
Ik bezocht de Venezolaanse zaakgelastigde, Alejandro J. Perera,
die buitengewoon behulpzaam was. Mijn visum voor Caracas
is geregeld. Telegrafeerde minister Machado of hij mijn communicatie via de ambassadeur in Moskou had ontvangen,
waarin ik dus gewag maakte van de belangstelling van academicus Anatoly Alexandrov voor diens programma.
Herbert Marcuse is overleden. Hij is 81 jaar geworden. Ik herinner me mijn bezoek aan hem in Californië exact.46
31 juli 1979

Dr. Silvano Arieti zegt triestheid met fysieke pijn te vergelijken. „Both have a purpose. That’s why they have been
maintained in evolution. For instance, if we have a toothache,
it is a warning that something must be done, that maybe we
should go to the dentist. Let’s say you are sad, because a person
dear to you dies. You can’t bring that person to life again. Contrary to what you do when you have a toothache, you can’t
45 Psychology Today, april 1979
46 Zie Memoires 1972-1973.
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De enorme berg aan interviews uit Moskou – een schrikbarende hoeveelheid bandopnamen – slinkt gestadig. Werk dag in
dag uit. Zit de hele tijd teksten uit te schrijven. Begon natuurlijk met Oleg Gazenko.
Ik schreef dr. Arnold Hutschnecker dat ik opnieuw langs zou
komen omdat ik steeds beter begrijp hoe uitstekend zijn analyse van de Carters was, vooral wat betreft Rosalynn. Newsweek
noemt haar zelfs „Mrs. President.”47 Het Witte Huis van Carter
47 Newsweek, 6 augustus 1979.
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simply ask someone else to fix it. When you are sad, the neurons in your brain have to rearrange your thinking.” Hij
eindigt zijn verhandeling in Psychology Today als volgt:
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wordt beschreven als „a mom-and-pop shop”. Jimmy en Rosalynn werken al sinds 1950 nauw samen in alles. Zij bemoeit
zich met alles wat los en vast zit inclusief staatszaken. Jody
Powell, Carters woordvoerder, bevestigt onomwonden: „Rosalynn clearly grasped the seriousness of the problem faster than
the rest of us”. Dat was ten aanzien van een stemming van
groeiend pessimisme in de VS. Rosalynn pakte de koe bij de
horens, ging The Culture of Narcissism van Christopher Lasch lezen en nodigde Daniel Bell uit op het Witte Huis. Haar invloed is dus, zoals Hutschnecker voorspelde, van doorslaggevende betekenis in de regering Carter.
1 augustus 1979

Dewi Sukarno belde om 01:45 uur, waardoor ik pas laat sliep.
Zij had partner Baehr een contract gezonden maar nooit meer
wat gehoord. Zij had Dirk Keijer aangeboden de groep te vertegenwoordigen in een aantal Afrikaanse landen, Indonesië, Sri
Lanka en de Philippijnen. „Don’t worry, I cover you for your
commission,” zei ze ook nog. Ik moet langzamerhand lachen
als deze „zakenmensen” spreken over waarderen van je belangen, want ik heb nog nooit één cent gezien van niemand, waar
ik in alle eerlijkheid recht op had. Zij had één week gewerkt
aan een brief die zij een aantal presidenten, prinsen en koningen wilde toesturen om zakelijke contacten tot stand te brengen. Ze vertrok vandaag met Kartika naar Monte Carlo.
Het gaat me zeer aan het hart, maar vandaag zal ik een groot
aantal boeken over rechtswetenschappen die mijn vader toebehoorden naar het antiquariaat Van Gendt brengen. Het is vooral pijnlijk vanwege de vele notities die mijn vader in de kantlijn
had geschreven.
Wynold Verwey van NRC Handelsblad heeft een negatief advies
uitgebracht over publicatie van mijn laatste gesprek met Romanov over de affaire Shell-Van der Stoel. „Eigenlijk zegt Romanov met zoveel woorden, dat hij niet zoveel weet over het
circus rond die affaire,” zei hij. Romanov heeft notabene in
het centrum van de piste gestaan! Ik antwoordde dus: „Je kunt
kennelijk niet lezen!” Hij zou er nog eens naar kijken.
Mijn interview met professor Jay Forrester zal in Hervormd Nederland verschijnen.48
2 augustus 1979

Televisieprogramma Kenmerk toonde gisteravond twee repor48 Zie bijlage 5.
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Belde Anton Constandse over het omslagverhaal, dat in Haagse
Post is verschenen.49 „Het huwelijk heeft blijkbaar niets te maken met liefde, veel te maken met haat en het is vooral een financieel contract, natuurlijk ten nadele van de man. Welke
jongeman zou in deze val lopen?” Deze heldere visie van Constandse viel me zeer op.
God is het kwaad is de titel van zijn meest beroemd geworden
lezing. De tekst werd in een aantal gemeenten als godslastering
verboden. Hij eindigde zijn verhaal met een citaat van Pierre
Proudhon: „Want God, dat is dwaasheid en lafheid; God is
schijnheiligheid en leugen; God dat is tirannie en ellende –
GOD IS HET KWAAD!” Dit soort uitspraken zou per wetsontwerp
van 1931, ingediend door een antirevolutionaire minister,
strafbaar worden. In 1933 schreef hij: God, Nederland en Oranje
waarmee hij de grenzen van het aanvaardbare voor het godsvruchtige volk van Nederland overschreed.
Minder gezellig vind ik, dat hij spreekt over het verzamelen
van „een opmerkelijk talentvol team” om zich heen bij het
Algemeen Handelsblad zoals Hofland, Lachman, Hoefnagels,
Snijders en Gruijters. Hij vergeet Boogerman, maar ook mij.
Tenslotte maakte ik één jaar deel uit van dat team en laat Con49 Haagse Post, 4 augustus 1979, DE TACHTIGJARIGE OORLOG VAN ANTON CONSTANDSE.
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tages over jonge Cubanen die uit de VS naar Havana waren teruggekeerd en ontmoetingen hadden met Fidel en Armando
Hart. Ik kreeg tranen in mijn ogen. De eerlijkheid en oprechtheid waren roerend om te zien. Ik zou Hart willen interviewen
als ik in Cuba zal zijn. Tegen 22:00 uur belde mevrouw Martorell, de echtgenote van de Cubaanse ambassadeur. Ik vertelde
haar geëmotioneerd te zijn geweest over de uitzending van
Kenmerk. „Me too,” zei ze, „because a boy of sixteen years old
from Rotterdam called us and said that he came here from
Cuba, when he was two years old, and he wanted to know if a
group from The Netherlands was likewise going to visit Cuba.”
Mevrouw Martorell sprak met de moeder van de knaap en nodigde hen uit naar de ambassade te komen.
John Roozen van NieuwsNet, hij had ook voor het ANP gewerkt, zegt 2.400 gulden voor mijn interview met Romanov
te willen betalen. Ik zei, dat hij het voor 2.000 gulden kon krijgen. We spraken zelfs over een mogelijk correspondentschap
voor NieuwsNet in Washington. Ik zei dat ik eigenlijk als correspondent wilde pendelen tussen Washington en Moskou.
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standse geen gelegenheid voorbij gaan mij persoonlijk van zijn
waardering en bewondering te laten blijken. Misschien heeft
John Jansen van Galen, de verslaggever, ons weggelaten. Ik ben
altijd trots gebleven op het feit dat ik de journalistiek juist bij
hèm begon.
Bij Hotel des Indes liep ik tegen Frits Böttcher aan. Hij zeurde
weer over Aurelio Peccei, die in Scheveningen een rede van
weinig inhoud had gehouden. Aurelio had onder meer benadrukt dat men niet meer om atoomenergie heen kon. Om die
reden had De Telegraaf er op de voorpagina aandacht aan besteed.
Lunch met ambassadeur en mevrouw Martorell van Cuba. We
waren alleen. Het was intiem en gezellig. Ik kreeg een visum
voor de Conferentie van Niet-Gebonden Landen in Havana.
Pak Hanafi50 zeurt per expresbrief over het bekorten van het
gesprek met hem in het Algemeen Dagblad. In een tweede, begeleidende brief vindt hij het een uitstekend plan om samen
eens de Martorells te bezoeken.
Opmerkelijk vind ik zijn analyse: „Politically speaking, Suharto is now at a crossroad. He will never surrender voluntarily. I
know, he is looking for an excuse for all his misdeeds, looking
for support from a nationalistic group. But true nationalists are
followers of Sukarno, and Marhaenists.” Hij ziet ook niet wie
op dit moment een bedreiging voor de macht van Suharto zou
kunnen zijn. „Indonesia is for the moment living a crisis of
leadership.”
Ontmoette professor Ernst Utrecht. Hij beklaagde zich, dat
Vrij Nederland met een aantal nieuwe, jonge redacteuren door
onkunde naar de bliksem ging. „Ik schrijf dus bijna niet meer
voor ze, maar ik word nog wel doorbetaald.” Dan te bedenken
dat Utrecht via mij bij het blad terechtkwam en die baan kreeg.
Tussen de bedrijven door vertelde hij op Bali aanwezig te zijn
geweest toen prins Sihanouk daar in 1964 op bezoek was. „Ik
ben toen pooier geworden, want de prins beklaagde zich, dat
er geen vrouwen waren. We hebben toen twaalf dames uit
Soerabaja overgevlogen met een vliegtuig van de Indonesische
luchtmacht. Hij koos drie van hen uit. Nadien hadden we geen
last meer van hem.”
Als ik over de brief van Oliver Stone nadenk, neem ik aan dat
hij de samenwerking met mij in de JFK-affaire laat schieten,
want in Hollywood geldt immers no fame, no money. Hij zal wel
op Jack Anderson overstappen.
50 Zie bijlage 6.
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Ik schreef een brief aan de Volkskrant 52 dat het bericht van Frits
Abrahams niet klopte, omdat er geen documentaire van mij
over de JFK-affaire bij de NOS op de plank lag. Ik herhaalde dat
één van mijn meest waardevolle films, dus die met George de
Mohrenschildt,53 nog altijd zoek was.
In een naschrift stelde de Volkskrant dat ze met hun artikel niet
op de film met De Mohrenschildt hadden gedoeld. Bovendien
toonde de NOS zich „hogelijk verbaasd” dat die film onvindbaar zou zijn. Enkelaar, en in dit geval misschien Hagedorn,
blijven gewoon verder liegen over deze zaak, wat in de Volkskrant blindelings wordt overgenomen. Precies zoals Carel Enkelaar mij nooit de aan mij opgedragen foto van George de
Mohrenschildt retourneerde – die ik per ongeluk in zijn huis
vergat – onder het motto dat deze „onvindbaar” zou zijn. En
dan vertellen de intimi van Enkelaar mij dat hij exact weet,
waar die foto is en er over opschept.
Tijdens mijn verblijf in Moskou kwam bij het Algemeen Dagblad een brief van Richard A. Stein te Rotterdam binnen, die
ik noodzakelijk vind in een bijlage toe te voegen, aangezien dit
weergeeft welke emoties het lucide verhaal van Stein (professor
Howard Stein uit Oklahoma) hier hebben opgeroepen.54
Ik antwoordde deze Stein hem hartelijk te danken voor zijn
„vriendelijke scheldbrief. Ik geloof uit dit schrijven een goed
beeld te krijgen van een man, die niet rechtstreeks de schoft in
kwestie zelf tegemoet treedt (mij dus) maar zich liever tot diens
werkgevers richt. Maar, soit, we zijn niet allemaal helden.” Ik
vervolgde gezocht te hebben naar wat hij eigenlijk wilde duidelijk maken. Ik legde uit wat het Psychohistorisch Instituut in
New York beoogde en hoe Howard Stein, Stanley Rothman,
51 The New York Times, 3 augustus 1979.
52 de Volkskrant, 4 augustus 1979.
53 Zelfs tijdens het kort geding om die film boven water te krijgen, stelde de NOS-advocaat, dat deze „onvindbaar” was. Op de vraag of er dan niet eens gezocht kon
worden, antwoordde Carel Enkelaar aan de rechter: „Wie gaat dat betalen?”
54 Zie bijlage 7.
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De Amerikaanse regering heeft bekend gemaakt niet door te
zullen gaan mensen op grond van homoseksualiteit toegang tot
de VS te weigeren.
Howell Raines meldt in de The New York Times dat er in Amerika „a crisis of confidence” versus Jimmy Carter is ontstaan.
Het Witte Huis zou tot de conclusie zijn gekomen, dat de media en het perscorps „more a hindrance than a help” zijn om de
boodschap van Carter ingang te doen vinden.51
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Jay Gonen, Moshe Davidowitz, George Kren en Henry Ebel
allemaal met het werk van Stein instemden. „Alle andere neurotisch reacties van joodse of andere zijde, bevestigen slechts
wat Stein naar mijn mening volkomen terecht en wetenschappelijk verantwoord heeft geconstateerd.”
De Telegraaf meldt dat vier gemaskerde mannen het landhuis
van Pieter Menten in Lamybrien in het Zuid-Ierse graafschap
Waterford in de fik hebben gestoken.
Eindelijk heeft De Telegraaf in levensgrote letters, en nog wel
op de voorpagina, een rectificatie moeten plaatsen over een
schenking van de zakenman Ben Essing van 850.000 gulden
aan het Indonesische kankerfonds. Henk de Mari is schuldig
bevonden aan onnauwkeurige berichtgeving en de rechter veroordeelde De Telegraaf tot deze rectificatie. Het is een historische doorbraak, want meestal gelukt het deze krant „to get
away with murder”.
Vanmorgen reageert Ron Naftaniël van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) op mijn reportage met
professor Howard Stein, welke 14 juli in het Algemeen Dagblad.
werd afgedrukt. Zijn artikel verschijnt onder de titel JODENHAAT LIJKT ONUITROEIBAAR. Alsof, wat de joodse hoogleraar
psychiatrie uit Oklahoma zegt, geïnspireerd zou zijn geweest –
laat staan mijn reportage over diens mening en inzichten –
door jodenhaat. Ik denk opnieuw dat het geschrijf van de betaalde propagandist Naftaniël – die er overigens vrij lang over
deed om te reageren – het duidelijkste bewijs is van de stellingen van professor Stein uit de VS.
„Onze samenleving,” aldus Naftaniël, „is nimmer bereid geweest de joden als volk te aanvaarden. Steeds verzon men nieuwe theorieën om het altijd aanwezige antisemitisme te rechtvaardigen.” Hij is niet goed bij zijn hoofd, deze Naftaniël.
Professor Howard Stein heeft het dikwijls bizarre en ziekelijke
gedrag van joden geanalyseerd, niets meer niets minder, en een
verklaring proberen te duiden voor dat eeuwige gevoel van joden dat zij vervolgd zouden worden. Ze lijken het meer aan
zichzelf te danken te hebben, dan ik ooit eerder vermoedde.
De psychoanalyticus Erik Erikson heeft in een toespraak voor
2.300 aanwezigen voor het 23ste congres van de International
Psycho-Analytical Association in het Waldorf-Astoria hotel
gezegd dat „modern man may be in the process of exchanging
one form of repression for another. Just as sexual repression
characterized the Victorian era,” zei hij, „repression of the urge
to have children may characterize the future.” Volgens Erikson
is „the urge to have children an impulse linked to, but distinct
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Werk in de tuin bij muziek van Rachmaninoff.
Op 17 juli publiceerde The New York Times een groot artikel
van de fameuze Wendell Rawls over het eindrapport van het
onderzoek in het Huis van Afgevaardigden naar de moorden
op JFK en Martin Luther King. De eindconclusie is dat in beide
gevallen over „waarschijnlijke” complotten kon worden gesproken en dat zowel de beruchte Warren Commissie als de FBI
hun werk niet naar behoren hadden gedaan. Goedemorgen!
Dat is nogal niet niets! Wel zouden noch de CIA, noch de FBI –
volgens dit laatste onderzoek in het congres – iets met de complotten te maken hebben. Verbazingwekkend vind ik, dat deze
commissie onomstotelijk zou hebben vastgesteld, dat Lee Harvey Oswald JFK vermoordde en James Earl Ray dominee King.
Dus de Warren Commissie en de FBI krijgen een pluim dat zij
in staat waren vast te stellen, wie in beide moorden de trekker
had overgehaald. Hoeveel later in de geschiedenis zullen de
werkelijke feiten boven water komen?56
J.H. Sampiemon antwoordt dat NRC Handelsblad mijn recente
gesprek met oud-ambassadeur Romanov in Moskou niet
plaatst. Het zou natuurlijk teveel hun eigen berichtgeving, on55 The New York Times, 4 augustus 1979.
56 The New York Times, 17 juli 1979.
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from, the sexual drive, comparable to it in importance.” Het is
de aloude vraag van de kip en het ei: wat komt eerst, het bewust in het leven zetten van een kind, of de seksuele behoefte?
Robert Jay Lifton wijdde opnieuw uit over zijn geliefde
stelling van „psychic numbing”, die hij verkiest boven „repression”. „Repression occurs when an idea or experience is forgotten, excluded from consciousness, or relegated to the realm
of the unconscious. Repressed childhood memories and repressed instinctual impulses are illustrations of this process.”
Verderop schrijft hij: „The concept of psychic numbing, in
contrast, suggests the cessation of what I call the formative
process, the impairment of man’s essential mental function of
symbol formation or symbolization. Psychic numbing is a form
of desensitization: it refers to the incapacity to feel or to confront certain kinds of experience, due to the blocking or absence of inner forms or imagery that can connect with such an
experience.”55
Zou exact van psychiater Lifton willen weten wat „symbolization” als essentiële mentale functie betekent. Ik begrijp ongeveer wat hij hier bedoelt, maar zou er meer over willen weten.
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der anderen van Jerome Heldring, en Bénard van Shell tegen
spreken. Op 18 juli stond nog eens onder een vette kop in die
krant, dat minister Van der Klaauw had gesproken over „concrete aanwijzingen” dat Romanov een Russische onderscheiding had ontvangen. Leve goed geïnformeerde ambassadeurs
als Reinink, die Van der Klaauw inlichtingen sturen uit Moskou. Kamerleden Ad Ploeg en Erika Verkerk-Terpstra stelden
de minister vragen. Wist hij veel. En als ik de zaak uitvlooi ter
plekke in Moskou, wordt het bericht afgewezen.
Intussen schrijft Jan van Beek van de GPD: „Zo zout heb ik het
nog nooit gegeten.” Hij had met verbazing geconstateerd, dat
Panorama nu ook het boek over Juliana van William Hoffman
is gaan brengen. Hij noemt het „pure goedheid mijnerzijds”
wanneer hij me in de gelegenheid stelt, een gedeelte van wat
de GPD me betaalde terug te storten op hun rekening. Ik zou
hiermee de exclusiviteit hebben geschonden. „Ik weet niets
van een publicatie in Panorama af,” heb ik geantwoord. „Jullie
hebben door het manuscript van mij te krijgen, een voorsprong op iedereen gehad van drie maanden, dus je houding,
beste Jan, is at best shabby.”57
De regering wil de vrijheid van handelen van koningin Juliana,
prins Bernhard, prinses Beatrix en prins Claus verder inperken.
Het aanvaarden van functies, het houden van openbare redevoeringen en het maken van buitenlandse reizen, komt per
nieuw ingediend wetsontwerp voor rekening van de regering.
Daarnaast is het doen en laten van hofdignitarissen, als de
grootmeester, de grootmeesteres, de chef van het militaire huis
– eigenlijk allemaal even bespottelijke baantjes anno 1979 –
eveneens nader aan banden gelegd. Ook hofdepartementen en
de particuliere secretariaten van het koninklijk huis krijgen
meer controle. Er zijn negen troonopvolgers: Beatrix, WillemAlexander, Friso, Constantijn, prinses Margriet, en de prinsen
Maurits, Bernhard, Pieter-Christiaan en Floris. Ze zijn flink
bezig geweest, dat is zeker.
Jimmy Carter heeft het mes in eigen regering gezet.58 Ook de
redacteuren van Time onderstrepen de uiterst belangrijke rol
van Rosalynn Carter in het zich ontvouwende drama. Haar
woordvoerster Mary Finch Hoyt verklaarde: „She has been
very heavily involved in all aspects of the whole Camp David
evaluation, and will be involved in all aspects of this evaluation.” Commentator Hugh Sidey tekende aan: „This new cabinet is less distinguished than his old one. This is a disorganized
57 Ik had niet in Panorama maar in Nieuwe Revu, over het boek geschreven.
58 Time, voorpagina-artikel: NOW WHAT?, 30 juli 1979.

110

6 augustus 1979

David Shipler heeft ter afsluiting van vier jaar correspondentschap in Moskou, een belangwekkend artikel in The New York
Times geschreven.60 U.S. ABUNDANCE – NOT FREEDOM-FASCINATES RUSSIANS. Dat zou wel eens waar kunnen zijn. Ze leven
nog in het grootste gedeelte van de USSR in een toestand van
vóór de Tweede Wereldoorlog. „We need to fight for freedom,” zei een jonge Rus tegen Shipler, „but basically, we fight
for comfort.” Dat is het inderdaad, kort samengevat.
Terwijl Westerse, en vooral Amerikaanse invloeden, toch sterk
zijn toegenomen in de USSR – zoals ik onlangs ook zelf in Moskou concludeerde – beschrijft ook Shipler: „A great infatuation
has developed for material goods and popular styles of the United States, a craving for jeans, rock, chewing gum and the
like.” Daar staat tegenover, dat deze Amerikaanse journalist
concludeerde: „For reasons of Soviet culture that date back to
before the Revolution, Western ideas of democracy remain
59 Time, 30 juli 1979.
60 The New York Times, 16 juni 1979.
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and sometimes insensitive Jimmy Carter, overreacting to demands of leadership in an effort to save himself.” Ik denk, en
blijf overtuigd, dat het boek Amerika valt dat op het punt staat
bij Peter Loeb uit te komen, nog steeds in de roos is, vooral wat
Carter betreft.
Wat eigenlijk van Sigmund Freud te denken? Een historicus en
psycholoog van Berkeley heeft een studie geschreven, Freud,
Biologist of the Mind. Deze Frank Sulloway toont aan dat Freud
zijn eigen legende met verve aanzwengelde. „Many ideas, that
Freud synthesized into psycho-analysis had been around for years,” aldus Sulloway. „Among them such now familiar concepts as the unconscious, the pleasure principle, regression and
sublimation.” Freud nam een aantal inzichten over van zijn
beste vriend en collega Wilhelm Fliess, zoals het standpunt dat
de meeste mensen biseksuele gevoelens zouden hebben. Later
zouden de leerlingen van Freud – die overigens met hem brak
– Fliess hebben afgedaan als crackpot ten einde diens inzichten
geheel in de schoenen van Freud te kunnen schrijven. Sommigen hebben bij Freud wel ideeën van Nietzsche en Schopenhauer teruggevonden. Wanneer zij dit Freud voorhielden, beweerde hij bij hoog en bij laag nooit iets van Nietzsche of
Schopenhauer gelezen te hebben. Overigens ook geen aanbeveling. Er zit ergens een luchtje aan Freud, daar ben ik langzamerhand wel van overtuigd.59
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alien, incomprehensible and unattractive to broad masses of
Russians, much as the Soviet ethic of collectivism is hard for an
American to understand and admire.” Toch meent Shipler, dat
het een misvatting is om aan te nemen dat door de sterk toegenomen contacten met het Westen, de oude droom verwezenlijkt wordt, dat de Sovjet-Unie daardoor een toegankelijker samenleving zou worden. Het tegendeel is eerder waar, aldus
deze ervaren Amerikaanse journalist.
N.N. Nekrasov, voorzitter van de Council for the Study of
Productive Forces van de USSR State Planning Committee
heeft mij een tekst gegeven om in mijn komende interviewboek op te nemen. De heer Nekrasov spreekt bijvoorbeeld
over hoe „Master schemes” worden bedacht in zijn organisatie
voor de periode 1976-1990. „The socio-economic and scientific-technical problems of long term development of Soviet
society, necessitate careful consideration of the following key
problems in elaborating master schemes,” aldus deze academicus. Er worden ramingen voor scenario’s gemaakt over tien tot
vijfentwintig jaar. Hij somt de gevolgde methoden als volgt op:
– identification of rational, scientifically grounded regional
proportions determining the regional structure of the national economy for the planned or forecasted period;
– substantiation of the system of rational distribution of cities
and settlements, and of production and social infrastructure
organically linked with the distribution of production and
shaping of the economy and population structure of the
country’s economic regions;
– determination of the economic strategy of large-scale economic development on new vast territories rich in mineral resources, and the formation of new economic regions.

De wetenschappelijke en methodologische basis voor het nader uitwerken van deze scenario’s geschiedt als volgt:
a) a detailed analysis of the initial economic basis (present-day
development and distribution of the productive forces of the
USSR, interregional division of labor and comprehensive economic development in the Union Republics and economic
regions), and identification of the existing disproportions,
drawbacks and unresolved tasks involved in the rational distribution of the economic sectors and branches of industry;
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Volgens Nekrasov worden sovjetindustrieën in zes groepen verdeeld „depending on the factors which determine the distribution of a certain branch of production.” De zes groepen zijn:
1 Industries whose enterprises should be reasonably located in
areas where labor resources are concentrated (instrument
making, electrical engineering, a number of branches of light
industry – textile, foot-wear, knit-wear –, pharmaceutical
industry, the production of plastic goods, etc.).
2 Industries gravitating towards areas where their output is
consumed (baking, brewing, production of brick, ferro-concrete items, etc.).
3 Industries which should not be located far from raw material
deposits (apart from mining industry this group includes
branches processing large-capacity raw materials: iron and
steel, non-ferrous metallurgy, pulp-and-paper industry,
many enterprises of building materials and food industry involving the processing of agricultural raw materials which
would otherwise be difficult to transport – sugar refineries,
canneries, cotton-cleaning plants, etc.).
4 Industries gravitating towards areas with cheap electric energy (production of aluminum, ferroalloys and non-ferrous
metals with the electrolysis method, production of chloroprene rubber, etc.).
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b) an identification and comparative analysis of variants of
prospective levels of regional economic development for a
rated period with due account of scientific and technological
progress;
c) an outlining of criteria and methods of techno-economic
calculations of economic effectiveness of various alternatives
of the distribution of production and a choice of the best alternative;
d) a solution of interregional economic problems involved in
the distribution of productive forces — further increase in
living standards in the country’s regions, a leveling of the
standards of economic development of the Union Republics
and of economic regions of the USSR, perfection of the inter-republican (inter-regional) division of labor and production ties and the establishment of new work places and rational use of labor resources in the country’s regions, etc.;
e) an improvement of inter-regional and intra-regional transport links taking into account the establishment of the integrated transport system of the USSR.
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5 Industries gravitating towards sources of fuel (thermal power
stations, a number of sub-branches of chemical industry,
etc.).
6 Industries whose location has no clear orientation (a number
of sub-branches of mechanical engineering).

Eigenlijk wordt door een dergelijk artikel pas werkelijk duidelijk waarom de Sovjet-Unie in de situatie verkeert, waarin deze
grootmacht zich bevindt.61
7 augustus 1979

Gisterenavond toen ik naar bed ging, wond ik me nogal op
over Peter. Ik dacht: hij reageert eigenlijk helemaal niet aardig.
Ik had hem gevraagd toch vooral te schrijven in de hoop een
brief te vinden bij mijn thuiskomst uit Moskou, maar er is niets
gekomen. Ik vroeg hem eerder terug te komen uit Madrid, zodat we langer samen kunnen zijn. Geen antwoord. Ik zat al een
plannetje te smeden hem niet op Schiphol af te halen, zelfs om
hem te vragen niet naar Amerbos te komen. Maar ik besef vanmorgen dat je machteloos bent tegen onaardigheid.
Ik heb de fiets naar de fietsenmaker gebracht, zodat deze in
orde is als Peter komt. Hij vindt het heerlijk de polders in te
gaan om uit te waaien. Je kunt niet één trapper kopen, of één
spatscherm. Ze verkopen deze per twee tegelijk. Idioot.
Henk Aben schrijft me dat hij verheugd is dat mijn medewerking aan het Algemeen Dagblad zich doorzet. „Je moet natuurlijk vergeten dat je me uit de krant zou kunnen drukken, zoals
je wel zult merken zodra mijn vakantie voorbij is.62 Je wraakneming op NRC Handelsblad binnen hetzelfde concern, naar een
vijfmaal zo versterkend medium, is uitstekend.”63 Hij wil verder bij Giel bepleiten „dat ze Oltmans dan wel een gekke vent
mogen vinden”, maar dat ze me beter moeten verkopen, wanneer ik voor het AD schrijf.
Jan van Beek antwoordde het jammer te vinden niet alle telefoongesprekken op de band te hebben opgenomen. Hij herhaalt dat hij me 7.500 gulden had betaald, opdat ik „met het
boek van Hoffman niets meer in de publiciteit zou doen”. Ja,
voor eeuwig soms? Nadat hij zijn drie maanden voorsprong
had gehad en exclusief de primeur had uitgespeeld, stond het
mij toch verder vrij te doen wat ik wilde?
61 De volledige tekst is terug te vinden in het dagboek.
62 Alsof ik daar ooit aan gedacht had.
63 Ik was noodgedwongen naar het AD overgestapt. Dit had met wraak niets te maken.
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Gerard Croiset zegt het wat rustiger aan te doen. Hij wordt zeventig jaar. Hij gaat minder uit, geeft minder lezingen, lijkt stiller geworden. Hij zei tekeningen te hebben gemaakt van de
aura’s van Carel Enkelaar, Chriet Titulaer en Henri van Praag
van het Parapsychologisch Instituut. Ik had de mijne wel eens
willen zien, maar daar zei hij niets over. Hij zegde zelfs een studium generale af in Tilburg. Hij zou het liefste een avond in
Kosmos in Amsterdam geven. „Daar zijn lui waar je mee kunt
praten, die niet alles al weten.” Een hoogleraar uit Israël wilde
een ziekenhuis in Nijmegen raadplegen. Titulaer bracht de man
eerst bij Croiset. „Ik zie kanker in zijn long en zijn pancreas,”
had Croiset gezegd, „maar ik kan niets meer doen.” De professor liet zich in Nijmegen nakijken en men vond niets. Zes
maanden later telefoneerde Titulaer. De hoogleraar was terug in
Nijmegen en stervende, want hij had kanker aan een long en
zijn pancreas. „De vraag is,” zei Gerard, „heb ik het nu gezien
of heb ik in de toekomst gekeken. Ze kunnen kankergezwellen
immers meteen aan het bloed zien?” Toen ik reageerde met:
„Wat vreselijk van die hoogleraar,” antwoordde Gerard: „Vind
je dat nu zo erg? Als ik er uit moet, dan stap ik er uit.”
Opmerkelijk vond ik zijn reactie, nadat ik zei dat Jimmy Carter
nooit zou worden herkozen: „Ach die vent is er nooit geweest.” Het was goed Croiset terug te zien. Zoon Roy, de lieveling van zijn moeder en Croisets zorgenkind, gaat trouwen.
Ik had in reactie op mijn artikel in het Algemeen Dagblad 65 over
Luis Alberto Machado een brief gekregen van de heer D. de
Bruin te Valkenswaard. Hij doceerde al jaren Optologie „een
uitermate betrouwbare meetmethode betreffende wat en op
welk vlak er nog geleerd moet worden om tot een optimale intelligentie ontwikkeling te komen.” Ik ontmoette de man in
Utrecht. Hij gaf wat colleges en hoopte in 1984 op een overheidssubsidie. Hij leek me niet serieus. Ik denk dat hij het niet
al te nauw met de waarheid nam. Een man dus om over te
slaan.
64 Zie bijlage 8.
65 Zie bijlage 9.
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Senator Sam Nunn laat me antwoorden dat de tekst van het uit
zijn speeches samengestelde interview akkoord is voor publicatie. Ik stuur het meteen naar het Algemeen Dagblad.64 Ik zond
tevens dezelfde tekst voor mijn interviewpagina in Gallery naar
New York.
Peter belde om zijn vlucht aanstaande dinsdag aan te kondigen.
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De heer Stein uit Rotterdam stuurde andermaal een epistel.66
Een Ir. L.K. Bos uit Capelle aan de IJssel heeft gereageerd op
geklets van Hans Knoop in Elseviers. Ik ontmoette deze heer in
het Promenade hotel in Den Haag, in gezelschap van een gevluchte Tunesische journalist. Ook een man om verder geen
contact mee te onderhouden.
Een hoogtepunt was echter een bezoekje aan Frits van Eeden,
die er gebruind en uitstekend uitzag. Hij gaf me weer vier van
zijn persoonlijke dagboeken ter bewaring. „Lees er maar in,”
zei hij. We omhelsden elkaar als afscheid want hij gaat naar de
VS.
In Wassenaar sloot ik de reeks ontmoetingen van heden af ten
huize van de Hongaarse ambassadrice, Anna Bebrits. Zij gaat
eind van dit jaar naar Boedapest terug en lijkt nerveus om weer
in een kleine flat te gaan wonen, waar nog van alles aan moet
gebeuren om deze bewoonbaar te maken. Zij kocht hier meubels. Ze is trouwens veel te dik, drinkt teveel, rookt als een
schoorsteen en loopt ongemakkelijk. Zij vertelde dat toen ambassadeur Tolstikov onlangs op het ministerie van Buitenlandse
Zaken was en per toeval op een gang tegen de nieuwe Chinese
ambassadeur aanliep – die hij overigens in Peking uitstekend
had gekend – hij snel de andere kant op keek. Dat Tolstikov
een typisch Russische hengst is, staat vast, wat hem nog niet de
crimineel maakt, waar Joop van Tijn hem van beschuldigde.
Ze zei vooral Romanov zeer te missen na de aankomst van
Tolstikov. Dat voelde ik ook zo.
De Amerikaanse vriendin van Nikolai Kosterenko uit Kiev,
Barbara Herr heeft geschreven in dank mijn advies te hebben
ontvangen om die jongen snel te laten schieten. Ik heb haar geantwoord dat – na mijn jongste ervaringen met hem – dit advies dringender leek dan ooit.
Time meldt dat het de nieuwste rage in Amerika is dat pin-up
boys met lekkere lijven, in minislipjes, stripteases uitvoeren
voor zalen vol geile dames, die de heren desnoods het textiel
van hun lijf grissen. „Women get turned on more than men
do. They reach right out and grab.” Time vervolgt: „Sexy
Rexy, one of Freddy’s Playboys, moved so well that an excited
patron ripped off his bikini. An on duty policewoman happened to be in the audience, and Rexy was subsequently arrested.”67

66 Zie bijlage 10.
67 Time, 6 augustus 1979.
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68 Zie bijlage 11.
69 Zie bijlage 12.

117

Amsterdam

John Roozen heeft eerst geprobeerd om zowel Max van der
Stoel als de heer Bénard van Shell te bereiken in verband met
het door mij aan NieuwsNet geleverde gesprek met oud-ambassadeur Romanov.68 Beide heren bleken „onbereikbaar”. Nu
wordt geschreven over een gemiste „miljoenenorder” wat dus
een miljardenorder had moeten zijn. Er loopt altijd iets mis
vanwege onkunde en onvoldoende betrokkenheid.
Opnieuw heb ik me tot de NVJ gewend, omdat brieven namens
het bestuur aan minister C.A. van der Klaauw waarom ik geen
visum voor Indonesië kan krijgen, straal worden genegeerd
door Buitenlandse Zaken.69
Ik sprak bij het Algemeen Dagblad met Ron Abram, Leo Davidson en Henk de Vos. Giel was de twee foto’s van Pak Hanafi uit
Parijs kwijtgeraakt en verontschuldigde zich, maar zou de kosten vergoeden. Een eerste onaangename ervaring daar. Heb later naar Parijs gebeld en Hanafi zal morgen een andere foto naar
de Associated Press in Parijs brengen. Hij hoopte dat Hervormd
Nederland de pagina met hem snel zou afdrukken, omdat Adam
Malik op doorreis naar de Conferentie van Niet-Gebonden
Landen kort in Parijs zou stoppen. „I want him to have it.” Hij
voegde er aan toe met Malik over mij te zullen spreken, waar ik
dus op antwoordde: „To hell with that traitor. Think of your
own interests. I will make it to Jakarta on my own.”
De AD-top vertelde zojuist een voormalige AVRO-medewerker
als correspondent in de VS te hebben aangesteld. Op die post
had ik eigenlijk gehoopt. Abram was duidelijk de absolute baas.
De anderen zeiden alleen iets als dit werd gevraagd. „Ik zit wel
tegenover een zware delegatie,” zei ik. „Voor VIP’s doen we
dit,” zei Ron Abram. Hij zette kort de doelstellingen van het
AD uiteen „en vertel nu eens wat over jezelf”. Ik legde uit hoe
ik de afgelopen jaren had gevaren, hoe ik dikwijls het meeste
had geleerd van mensen waar ik het oneens mee was en besloot
dat ik verwachtte dat vanuit Den Haag en de BVD wel weer
wenken zouden komen ten nadele van mij. „Ze zijn nog niet
geweest,” aldus Abram. Ze waren in Joseph Borkin of aartsbisschop Pitirim (ongezien) niet geïnteresseerd, maar senator Sam
Nunn dus wel. Er zou 750 gulden voor worden betaald. Ik zou
voorlopig tot 1 januari 1980 op proef blijven werken. Het gesprek met Erik Eckholm, dat 4 augustus is verschenen was maar
500 gulden waard. Alsof dat enigszins de kosten om naar Washington te reizen kon dekken.

■
1979

„Waar sta je, wat zou je stemmen?” werd point blank gevraagd.
Ik aarzelde, maar zei dat de redactie daar geen moer mee te maken had. „Maar als je het echt wil weten, PvdA of D’66,” wat
in de smaak scheen te vallen. Ik zei dit uit pure berekening,
want ik heb dus nog nooit gestemd en zal nooit stemmen. Ik
legde maar niet uit dat ik van mening ben dat een journalist dit
niet behoort te doen, omdat hij zo onbevooroordeeld mogelijk tegenover alle partijen behoort te staan.
„Waar doe je het allemaal van?” was de volgende vraag. Opnieuw dacht ik: zeker niet van jullie poen, en het gaat je geen
flikker aan, maar ik vertelde over Opa Hap, Ir. H. van der
Woude, mede-oprichter van de ACF kininefabriek. Ik vertelde
maar niet dat ik eigenlijk leef met een enorme bankschuld en
dat ik eigenlijk nooit normaal over een inkomen kan beschikken, omdat ik al heel lang op alle mogelijke manieren vanuit
Den Haag word gesaboteerd.
Een gesprek met Joseph Borkin over zijn boek The Crime and
Punishment of I.G. Farben, wat aantoonde dat joden de vergassing van joden hebben meegefinancierd, kon natuurlijk nooit
in het Algemeen Dagblad worden gepubliceerd, „en zeker niet
na de enorme rel rond professor Howard Stein uit Oklahoma,”
werd onomwonden gesteld. „Waarom vroeg je die professor
Stein niet wat hij vond van het vergassen van 8 miljoen joden?”
werd er gezegd. „Je schrijft voor Mien uit Urk, Willem, en in
het geval van Sam Nunn moeten we dus eerst uitleggen wie hij
is.” Ik antwoordde: „Maar vijftig procent van de lezers heeft
tegenwoordig een middelbare school afgelopen.” Daarmee
oogstte ik hardop gelach. Zelfs geen vijftig procent van de
NRC-lezers had een middelbare opleiding.
Ik vertelde bijvoorbeeld dat ik contacten had gelegd om de
president van het Supreme Rabbinic Court in de VS te interviewen. Abram zei: „Ga je gang maar, we zullen het nooit publiceren.” Ik vertelde materiaal van deze ultrarechtse joodse
Zeloten te hebben ontvangen waaruit bleek dat Henry Kissinger op 20 juni 1976 tijdens een zitting in het New Yorkse Hilton Hotel was geëxcommuniceerd. Ik word trouwens al enige
tijd door een zekere Josef Caris uit Den Haag met soortgelijk
materiaal bestookt.
Abram was ook zeer kritisch over mijn reportage van 3 augustus 1979 in de Nieuwe Revu over het boek van William Hoffman Queen Juliana. „Zoiets zouden wij nooit publiceren,” zei
hij. Er waren geen bezwaren wanneer ik voor NieuwsNet zou
schrijven.
Ik zag trouwens langs mijn neus weg dat Abram, denkende dat
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ik de andere kant uit keek, een kruisteken naar Davidson maakte. Wat heeft dat te betekenen?
Abram hamerde op betrouwbaarheid, waarop ik losjes antwoordde dat ik sedert 1953 journalist was en tot dusverre nooit
op een leugen was betrapt of voor de Raad voor de Journalistiek was gebracht. Wat me allerminst beviel, was dat Ron
Abram weigerde mijn brief in antwoord op een vrijwel hele
pagina van Ron Naftaniël van het CIDI mee te nemen. Hij zei
gewoon dat de stellingen die Joseph Borkin in zijn boek over
I.G. Farben bewees onwaar zijn. Alsof een jurist van het kaliber
Borkin een dergelijk indrukwekkende analyse over de smerige
rol van Duitse joden tegen het Duitse volk zelf zo maar in
Washington zou kunnen publiceren zonder de hele joods wereld tegen zich te krijgen. De bronnen van William Hoffman
inzake Juliana zouden eveneens twijfelachtig zijn, en Harcourt
Brace was helemaal niet zo’n vooraanstaand uitgevershuis als ik
beweerde. Toen wist ik helemaal dat Abram uit zijn nek kletste. Zo werkt en denkt de Nederlandse journalistiek. Bij het
feest voor Cees Meijer in Zaandam leek Abram me reeds een
weinig betekenende figuur. Nu, geëscorteerd door enkel paladijnen, kwam hij over als een gewichtige, belangrijke man.
Hij, Abram, zou me in ieder geval nooit vragen over het koninklijk huis te schrijven. „Ach man,” riep ik, „ik zal nooit een
onvertogen woord over die mensen op papier zetten. Ik ben
gewoon tegen het instituut koningshuis als zodanig. Het is een
psychisch hoogst ongezonde afleidingsmanoeuvre.” Maar daar
begrepen ze dus verder niets van.
Al met al was deze ontmoeting een teleurstelling. Abram mag
dan wel aardig zijn, maar hij is op de eerste plaats zakenman en
eigenlijk helemaal geen journalist. Dat is trouwens hetzelfde
met Henk Hofland. „Wij verdienen bij het AD het geld waarop
de NRC draait,” merkte Vos terloops op.
Ik ben nog even bij Henk Hofland binnengelopen in de Boticellistraat. Hij zat in zijn werkkamer op zolder zijn Montagstukje door te bellen. Mimi en hij waren bruinverbrand na een
verblijf in hun huisje aan de Rivièra. Zijn vader is nu vijfentachtig en is erg verzwakt.
Het afrondingsgesprek met Hans Wilbrink en Ton Kors bij de
Nieuwe Revu verliep zeer prettig. Er wordt nog 9.000 gulden
overgemaakt en schluss – dat heeft Ton Kors bewerkstelligd. Ik
ga dus nu naar NieuwsNet over, maar vind John Roozen wel
een proleet. Hij doet poenig, wat jammer is. Hij deed bijvoorbeeld net of hij niet op de hoogte was dat er in het gesprek met
ambassadeur Romanov was geschrapt. Tot 1 januari wil hij
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tweemaal per maand interviews van me plaatsen. Hij zoog en
passant uit zijn duim dat ik altijd te laat was met mijn kopij. Hij
heeft een staf van zesendertig man. Belachelijk. „Rob Out van
Veronica is een absolute gangster,” liet hij zich ontvallen. Hij gaf
aan niet ingenomen te zijn met het feit dat ik mijn radiopraatjes
voor Veronica zou voortzetten.70 Roozen opperde een bedrag
van 50.000 gulden per jaar voor een wekelijkse column. Wie
weet. Het lijkt warempel of ik op mijn 54ste journalistieke erkenning krijg.
10 augustus 1979

Doe een curieuze ontdekking. In Londen bestaat een Monarchist League. Zij wordt gerund door Secretary Receiver
General, Michael Wynne-Parker.71 Van de 160 staatshoofden
in de wereld zijn er dertien regerende vorsten en drie koninginnen over. „While it is easy to dismiss ancient institutions
there is a need for a link to the past. We feel we fill a psychological need. New nations seek identity: Monarchy is the ultimate identity except for the Almighty.” Ze worden voor romantici versleten, maar zij zien zichzelf als realisten. Ik wil hier meer
over weten, want het is juist die psychologische behoefte die
verontrustend zou moeten zijn en niet als zodanig wordt onderkend.
Prins Bernhard is in Indonesië geweest en zou bewerkstelligd
hebben dat er geen regenwouden meer worden gekapt en dat
de gorilla voortaan wordt beschermd.72 Hij heeft met het regeringsvliegtuig 25.000 kilometer afgelegd, of vijftig uur vliegen
ten bedrage van 250.000 gulden. Had hij van lijntoestellen gebruik gemaakt, dan had dit nog geen 10.000 gulden gekost.
„Dat is nu eenmaal het recht van het koninklijk huis,” aldus de
Rijksvoorlichtingsdienst. Kamerlid Henk Knol van de PvdA
heeft er vragen over gesteld. Ik belde Knol een paar dagen geleden in Assen op. „Normaal krijg je op kamervragen in drie
weken antwoord. Ik heb nog niets gehoord,” zei hij. „Ik
kwam er trouwens op, omdat minister Van Aardenne zei dat
we zuiniger moesten zijn. Ik heb de naam van prins Bernhard
in mijn vragen overigens niet genoemd.”
Playboy73 heeft een gesprek met Edward Teller gepubliceerd.
Hij vindt nog steeds dat de VS eerst een waarschuwing hadden
moeten geven alvorens in 1945 de atoombommen op Hirosji70
71
72
73

De kopieën van die praatjes bevinden zich in mijn dagboek.
International Herald Tribune, 10 augustus 1979, door Mary Blume.
Dat van die gorilla’s mag enigszins waar zijn, dat van de regenwouden was geklets.
Playboy, augustus 1979.
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ma en Nagasaki te werpen. „If there had been a warning, if
there had been a demonstration, we might have been able to
end a horrible war by showing the power of science without
killing people.” Zoiets kun je echter niet verwachten van een
brein als dat van de toenmalige president Harry Truman,
haberdasher uit Lamar, Missouri.
Teller begon zich oncomfortabel te voelen, nadat de sovjets
een atoombom tot ontploffing brachten. „Nuclear weapons are
not appropriate against guerillas. They can be used against a
massive invading force, but that is not what we were dealing
with in Vietnam. For us, to have initiated nuclear warfare in
Vietnam would have been not only inhuman but in every
sense of the word, complete madness.” Hij meent dat bij een
atoomconfrontatie misschien vijf procent van de sovjetbevolking om zal komen vanwege de voorzorgsmaatregelen die de
sovjets hebben genomen. Omdat Washington niets aan civiele
verdediging doet, zou volgens Teller vijftig procent van de
Amerikaanse bevolking omkomen en „the US would no longer
exist as a power, a political entity, even as an idea”.
Playboy vraagt Teller of de wetenschap, als „religie van onze
tijd” het (voornaamste) antwoord zal zijn op de problemen in
de wereld.
„I have to say no. It was said about Gertrude Stein that she
asked on her deathbed, ‘What is the answer?’ and didn’t get any
answer. Then she asked: ‘What is the question?’ and at that
point she died. I believe that not only does science lack the answer, it even lacks the question. Science, like the very best of
art, is fascinating. You could have asked me with equal justification whether or not Mozart had the answer. Almost equal
justification, because science also has another role. Science has
become closely connected with technology. In my mind, technology is the greatest of all humanizing influences. Of course,
many young people today say that science is dehumanizing.
What they mean is that technology can be misused. I say technology is humanizing because it makes the difference between
us humans and the rest of the living world ever greater. Therefore, it makes us more human. I have not said whether it is
good or bad to be human. I believe, in fact, it is both. Now, we
have some sort of question, but it is not a question that can be
answered by any single portion of human activity.
Edward Teller heeft het bovenstaande als laatste opmerkingen
van zijn gesprek met Playboy gezegd. De vraag was dus: „Is de
wetenschap het antwoord, of het voornaamste antwoord op de
wereld problemen?” Teller zegt van niet. Ik ben diep overtuigd
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dat het enige antwoord in de wetenschappelijke benadering
van alles ligt. Misschien geldt dit wel het meest voor ons eigen
brein, hoe het werkt, waarom je denkt of doet zoals je bent, alles dat verband houdt met het verbeteren van het leren hanteren, en invullen van die vitale chip in onze hoofden.
Christopher Lehmann-Haupt is van mening dat een biografie
toch gauw 2.500 pagina’s zal moeten beslaan en in drie boekdelen moet worden uitgebracht. Barbara Tuchman schreef
eens: „Do we really have to know of some famous person that
he wet his bed at the age of 6 and practiced oral sex at 60?”
Mevrouw Tuchman vindt dus duidelijk van niet. Leon Edel,
de man, die zich al jaren met deze vragen bezig houdt, vindt
van wel. Hij geeft aan waarom: „Whole case histories can be
compiled out of revealed experience, but we must compile
them in the language of literature, not the language of therapy.” Ik ben eigenlijk een tegenovergestelde mening toegedaan.
Biografieën zouden juist als bouwstenen voor therapeutisch
onderzoek moeten kunnen dienen, in die trant schrijf ik mijn
dagboek. Enerzijds als reportage van het tijdsbestek 1950-2000.
Anderzijds als beschrijving hoe ik de man werd die ik ben geworden. Welk spel van input en output werd door mijn brein
gespeeld?
Edel waarschuwt tegen biografieën als „mere compendiums”.
„The biographer producing such a work often pretends that he
is allowing the character to speak for himself or for herself. This
is an ingenious way of avoiding biographical responsibility.
That responsibility involves not only accumulating and offering facts: it entails the ability to interpret these facts in the light
of all that the biographer has learned about his subject.”74
11 augustus 1979

Ontmoette Greg Poulgrain, de Australiër met een Papua-complex. Zonde van de tijd.
12 augustus 1979

„The most beautiful and most profound emotion one can experience is the sensation of the mystical. It is the source of all
true science,” meende Einstein.75
Voor mij hebben mystiek en de moderne wetenschap nooit
ooit ene moer met elkaar gemeen gehad. „Mystics dismiss the
products of the intellect as illusions to overcome on the introspective path to personal enlightenment.” Ik denk niet dat Sir
74 The New York Times, 13 juli 1979.
75 Newsweek, PHYSICS AND MYSTICISM, 13 augustus 1979.

122

13 augustus 1979

Ontmoette Dolf van Dantzig van het Concertgebouw, die me
verzekerde, dat hij als vriend van Vladimir Feltsman, nooit en
te nimmer een lading juwelen en kostbaarheden mee over de
sovjetgrens zou hebben genomen. Ook hij (als jood) had gelezen over wat Hans Knoop over mijn zogenaamd anti-joods
zijn had gedebiteerd. „Nare man, die Knoop,” aldus van Dantzig. „Ischa Meijer trouwens ook,” voegde hij er nog aan toe.
Ik ben dus niet de enige, die deze heren mijdt.
John Roozen van NieuwsNet: „Je hebt toch geen bandopnameapparaat aan staan wanneer ik met je telefoneer?” Zo de waard
is... Hij had een tip voor me. Binnen zijn redactie is er „nogal
wat oppositie tegen jou, dus doen nu de eerste maanden niets
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Alexander Flemmings vondst van penicilline het product van
illusionair denken is geweest.
Natuurkundigen onderzoeken het atoom en de oorsprong van
het universum en „their conclusions increasingly resemble
mystical teachings”. Volgens Newsweek’s Kenneth Woodward
zouden ontdekkingen van fysici steeds meer op „mystical
teachings” lijken. In Californië is een groep natuurkundigen
opgestaan, die mystiek gaat gebruiken bij het nadenken over
het universum. Aanvankelijk zijn wetenschappers steeds uitgegaan van „the nature of reality” maar „wandered off into philosophy”. Natuurlijk zijn er hele volkstammen natuurkundigen, die niets van deze trend moeten hebben. Toch begint deze
beweging wortel te schieten sedert Michael Murphy in 1976 in
het Californische Esalen Institute in Big Sir voor het eerst fysici en mystici bijeen bracht. „Here were physicists,” aldus Murphy, „the high priests of science, saying these really far-out
things – that space curves, that energy and mass are the same
thing. There was a sense that the physicists were revealing a
world that corresponds with the mystical vision.”
Het is natuurlijk niet nieuw, dat wetenschap wordt gekoppeld
aan mystiek en filosofie. Sir Arthur Eddington – waar ik voor
het eerst over hoorde bij wijsbegeertecolleges op Nijenrode”
in 1947 – verkondigde al dat „the stuff of the world is mindstuff”. Niels Bohr werkte het taoïstische teken van yin-yang in
zijn familiewapen; somewhat gaga. De fysicus Fritjof Capra zit al
jaren op die lijn en zegt nu: „The new physics proves what
what we call objects and events are really patterns in a cosmic
process. The Eastern mystics knew this. They called the separation of objects ‘maya’, an illusion which comes from our categorizing intellect.” Dit onderwerp fascineert me.

■
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geks. We willen je hebben. Wanneer je twee jaar bij ons hebt
gewerkt, kan je ook de koningin bekritiseren.”
14 augustus 1979

Anthony Lewis schreef voor The New York Times een lang artikel: THE CARTER MYSTERY.76 Hij woonde een privédiner op
het Witte Huis bij waar Jimmy Carter en Rosalynn gasten ontvingen. Er brak keet uit tijdens die maaltijd over een uitlating
van de president, namelijk dat de Palestijnse kwestie beslissend
was voor vrede in het Nabije Oosten. „The Palestinians essentially wanted recognition of their rights as a symbol, he said, an
acknowledgement of their humanity.” Die uitlating zou Carter duur te staan komen bij een aantal aanwezigen, waarvan er
sommigen razend werden. Lewis, mij wel bekend, schreef:
„Carter had made some balanced and humane remarks. There
was no occasion whatever for friends of Israel to be agitated,
much less hysterical.” Ik kan er van meepraten met dergelijke
heren hier, als Hans Knoop, Ron Naftaniël en Philip Mok.
Wat zijn de werkelijke problemen van deze types?
15 augustus 1979

Peter kwam gisteren uit Madrid aan, hartstikke bruingebrand,
beige broek, fel geel HOM t-shirt en een supersportief, groen
jack. Hij had vier stukken bagage en een reistas op een karretje
geladen. Peter werd trouwens door de douane aangehouden en
naar een kamertje gebracht, maar het was allemaal een vergissing. Men zocht een P. van de Wouw. Hij is dus P.J.A. van de
Wouw. Men had hem bevolen te gaan zitten, wat hij weigerde.
Hij zei: „Ik voelde de agressieve vibes van drie marechaussees.”
Ik ken dat. Wat een thuiskomst in het geliefde vaderland. Ik
geloof trouwens, en verbeeld me, dat hij echt blij is weer thuis
te zijn.
Bruno Bettelheim heeft blijkbaar na alle mijmeringen over wat
hij ziet als de betekenis van sprookjes, nu zijn joods-zijn eer
willen doen en schreef Surviving.77 Hannah Arendt verkondigde in haar rapportage over het proces Eichmann dat de slachtoffers van de Holocaust passieve medeplichtigen zouden zijn
geweest aan hun miserabele lot. Bettelheim is het daar mee
eens „and that their passivity only goaded the Nazis to step up
their program of extermination”. Maar hij zegt ook, dat tegenstand tegen de nazi’s vrijwel onmogelijk was „given Hitler’s ab76 The New York Times gepubliceerd in twee delen: 14 augustus 1979 en 16 augustus
1979.
77 Bruno Bettelheim, Surviving, Alfred A. Knopf, New York, 1979.
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16 augustus 1979

Peter zag er weer zalig uit in zijn HOM-outfit. „Yes, those clothes have class,” zei hij. Hij was tot ver in de polders gaan fietsen
en had de nodige, wat hij noemde, „bourgeois”-commentaren.
Het valt me steeds meer op wat er in dit land allemaal over joden is te doen. De regering wil de strafwetten aanpassen vanwege discriminerende handelingen in het bedrijfsleven bijvoorbeeld door het afgeven van niet-jood verklaringen voor
medewerkers die naar Arabische landen worden uitgezonden.
Dat houdt weliswaar verband met de Arabische boycot van Israël. Je kan als Arabier immers niet weten of via bijvoorbeeld
een Nederlands bedrijf een Israëlische agent je land wil binnen
sluipen, maar in de grond van de zaak is een dergelijke verklaring inderdaad onacceptabel. Verder schijnt Ron Naftaniël een
zwartboek te hebben doen uitgaan, de man is tenslotte een betaalde Israël-propagandist, over de effecten van de boycot van
Israël door Arabische landen. Ook een duidelijk te begrijpen
boycot overigens. Er komt zelfs een openbare hoorzitting in de
Tweede Kamer over de Arabische boycot van Israël. Naftaniël
zegt in de Volkskrant teleurgesteld te zijn over „onvolledige
maatregelen” van de regering.79
17 augustus 1979

Heb Robert Maxwell de lijst van interviews gezonden die ik in
Moskou maakte voor het komende boek.
Iet Last80 kwam op bezoek, kort daarna gevolgd door Gerard
Huysman, de tekenaar uit Zaandam (met een heel mooie blik
in zijn ogen). Iet, zelf 84, heeft een nieuwe vriend van 80 jaar,
een oud AMRO-functionaris. „We wonen samen,” zei ze met
trots. Dat wil zeggen, hun flats liggen naast elkaar. „Weet je dan
niet hoeveel ik van je houdt,” had hij op een dag gezegd, haar
in tranen omhelzende.
Gerard Huysman gaf me een eigenhandig gemaakt boek Bomen.81 Hij werkt aan een tentoonstelling voor een galerie in
Den Haag. Ik heb lang met hem zitten praten en voel me zeer
tot hem aangetrokken.
78
79
80
81

The New York Times, 15 augustus 1979.
de Volkskrant, 14 augustus 1979.
Weduwe van schrijver Jef Last
Ik heb het boek met een opdracht van hem altijd zuinig bewaard. Hij had illustraties
gemaakt bij gedichten van Guido Gezelle, Leo Vroman, M. Vasalis en anderen.
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solute will to destroy the Jewish people.”78 Ik ben nooit een
bewonderaar van Bettelheim geweest.
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18 augustus 1979

Een tante van Peter was overleden. Zij was 85 jaar oud. Zij had
tegen een dochter gezegd: „Houdt mijn hand vast kind, ik ga
het hoekske om.”
Ron Naftaniël schrijft verbaasd te zijn dat ik in een brief reageerde op zijn uitgebreide artikel in het Algemeen Dagblad,
vooral omdat ik had benadrukt „absoluut geen moer te maken
te willen hebben met gekibbel van joden onder elkaar”. Hij
zegt zijn artikel ook zonder mijn gepubliceerde interview met
professor Howard Stein, op een dag geschreven te zullen hebben. Zijn stuk was dan ook eigenlijk geen reactie op Stein maar
de vertolking van zijn eigen visie en bevindingen over het fenomeen jodenhaat. Omdat ik schreef dat ik vond dat Knoop,
Mok en hij „in racistische termen” dachten, wilde hij een nadere uitleg hebben. Het is best een aardige brief. Ik ga wel naar
hem toe.
Het is heerlijk om op Amerbos met Peter samen te zijn, maar
ik erger me grenzeloos aan zijn handel en wandel. Wat doet hij
eigenlijk met zijn dagen? Slapen tot voorbij het middaguur,
lunch, vertrek naar de sportschool, diner, de stad in, thuiskomst
in het holst van de nacht of als de zon op gaat en weer slapen
tot het middaguur. Ik ben het daarmee fundamenteel zeer oneens. Ik vraag me steeds ernstiger af of ik er juist aan doe fondsen met hem te delen. Het is een zeer ongezonde situatie.
19 augustus 1979

Gisteravond voor het eerst met Peter in de Oysterbar gegeten.
Heb altijd iets tegen dat restaurant gehad, maar het voer was
prima. Robert Long zat er met wat mensen een paar tafeltjes
verderop. Peter ergerde zich – terecht – dat ik naar hem zat te
kijken. Dat was dus de lover van Frans Hartong, de glasbewerker, een aardig bink trouwens. Maar ik wil de dagen die we samen hebben zoveel mogelijk alleen met hem doorbrengen. In
bed hebben we veel met elkaar gelachen.
NRC Handelsblad vindt – in de woorden van commentator drs.
J.Th.J. van den Berg82 – het nieuwe wetsontwerp dat het lidmaatschap van het koninklijk huis regelt „merkwaardig”. De
schrijver vermoedt dat de voornaamste architecten, Van Agt en
Wiegel, er zelf ook niet zo in geloven, want in de memorie van
toelichting spreken de argumenten elkaar tegen. Hoe komt
zo’n stuk in werkelijkheid tot stand? Kamer en volk hebben er
feitelijk niets mee te maken en ze rotzooien maar wat aan. In82 NRC Handelsblad, 11 augustus 1979.
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„Every human being begins life as a single cell, a fertilized egg:
by the time he reaches adulthood, his body consists of 100 trillion cells.”83
Het is toch te gek voor woorden, dat we vrijwel niets weten
van de machinerie die ons zeventig of tachtig jaar voortstuwt?
„The cell is the fundamental component of all living things. As
cells deteriorate, people age. As cells malfunction, people get
sick. If cells were better understood, people might live longer
and stay healthier.” Het is ook eigenlijk een wetenschap, waarover toen wij op het Baarns Lyceum zaten, en les in Natuurlijke Historie kregen van mejuffrouw Saetrang, vrijwel niets
bekend was. „Every human cell contains all of the 50.000 genes
needed to create a complete person.” Denk je dat eens in.
VARA presenteert een tweedelige documentaire over de zestigjarige Joop den Uyl met als belangrijkste aankondiging: „Den
Uyl is nog steeds anticommunistisch.”84 Ja, wat zou hij anders
83 Newsweek, THE HUMAN CELL, 20 augustus 1979.
84 de Volkskrant, 16 augustus 1979.
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dertijd stootten de heren Biesheuvel en Geertsema op „taaie
weerstand” van Juliana toen zij met het afstotelijke voorstel
kwamen A-prinsen en B-prinsen in het leven te roepen, prinsen
die mochten opvolgen en prinsen die daar niet voor in aanmerking kwamen.
NieuwsNet wijdt een reportage aan vorstenhuis en media. Gijs
van der Wiel, de lucide directeur van de RVD, probeert het
spanningsveld tussen „het geheim van Soestdijk” en meer
openheid uit te leggen. Wanneer journalisten een lijstje van
tien vragen voorleggen om Hare Majesteit aan de tand te voelen, is zijn ervaring dat al meteen minstens zeven vragen afvallen als indiscreet. Beatrix en Claus lijken toeschietelijker te zijn.
Willem van den Berge, van wie ik al heel lang weet dat hij bij
de RVD vertrekt als Beatrix de zaak overneemt, omdat hij haar
„onmogelijk” vindt, benadrukt dat het staatsbestel niet zou
kunnen functioneren, als er meer openheid rond Hare Majesteitzou komen. Bovendien zou volgens de RVD de moderne
krantenlezer in bijzonderheden niet meer geïnteresseerd zijn,
met uitzondering van de die-hards die Ons Koningshuis of Vorsten Vandaag lezen. Een ander steeds weer opduikend probleem rond de Oranjes zijn de eeuwige fotografen. Dat heb ik
in Suriname vorig jaar gezien. Het is volmaakt belachelijk dat
een tiental of meer fotografen een koninklijk bezoek aan Suriname meemaken, waar je nauwelijks plaatjes van in de krant
ziet.

■
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kunnen zijn in dit land? „Dat heeft te maken met de hele rol
die het communisme historisch heeft gespeeld,” aldus Joop.
„Dat is bij mij nog versterkt door de manoeuvres van de CPN in
de tijd dat ik in de Amsterdamse gemeenteraad zat. In het communisme heb ik altijd antihumane, antispecialistische trekken
waargenomen. Deze zijn nog steeds niet verdwenen.” Hij
kletst maar wat.
Ook meent Den Uyl: „Het zou van grote betekenis zijn als er
eens een kabinet zonder CDA kon worden gevormd. Het zou
ook voor het CDA zelf gezond zijn om na een halve eeuw eindelijk eens oppositie te moeten voeren.”
Mensen als Den Uyl blijven dus inspelen op anticommunisme,
alsof er niets in de Sovjet-Unie gebeurt of aan het veranderen
is. Den Uyl en consorten weten dan ook niet waarover ze het
hebben, met alle kwalijke gevolgen van dien. Kolonel F.H. Alkemade, lid van de defensiestaf van het ministerie van Defensie
woonde vorige maand in de USSR een legeroefening bij als
waarnemer. „Ik moet zeggen, dat ik er goede herinneringen
aan heb,” zegt hij in NieuwsNet.85 Hij vervolgt: „De mate van
openheid waarmee de Russen nu opereren, heeft wel indruk
op me gemaakt.” Een paar jaar geleden was het nog aan Westerse waarnemers verboden hun eigen verrekijker mee te nemen of eigen kaarten te gebruiken. Nu was dit anders, maar er
mocht nog niet gefotografeerd worden.
Time komt met NEVER FORGET, NEVER FORGIVE86 en bedoelt
natuurlijk voor de zoveelste maal de Holocaust van joden in
nazi-Duitsland. Jimmy Carter benoemde een commissie van
34 personen om een monument ter nagedachtenis van die
slachtoffers op te richten. Okay, akkoord. Het zou natuurlijk
absurd zijn Hitler, Göring, Himmler en al die basterds hun massamoordpartijen te vergeven, of ze te vergeten. Maar er moet
onder die geschiedenis toch eens een vette streep worden gezet, want om met B.F. Skinner te spreken, het gezeur over de
Holocaust is te veel „negative reinforcement”. De joden zitten
toch al in een diep dal van de eeuwige, onuitroeibare „groepsfantasie” over een hele wereld, die tegen joden zou samen
spannen.
Eigenlijk is ook het lange artikel van Ron Naftaniël in het Algemeen Dagblad een gepaste illustratie van wat wordt bedoeld.
Tot overmaat van ramp komt dan een licht als de minister van
Buitenlandse Zaken C.A. van der Klaauw met de mededeling
dat hij bezorgd is over het afbrokkelen van de sympathie die in
85 NieuwsNet, 18 augustus 1979.
86 Time, 20 augustus 1979.
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20 augustus 1979

Alexander Münninghoff heeft een uit de USSR weggelopen
seksuoloog voor de VPRO een verhaal laten afsteken vol eenzijdige halve waarheden. Terwijl anderen zich inspannen om juist
eens een ander beeld van de Sovjet-Unie te belichten in plaats
van de geijkte stereotypen tegen het Kremlin barst het van
Münninghoff-types die juist de Koude Oorlog tegen iedere
prijs menen te moeten aanzwengelen. de Volkskrant kraakt dit
televisiegesprek trouwens vandaag af, op presentatie natuurlijk,
niet op inhoud.
Couturier Peter Voorn (56) is vastgebonden op zijn bed door
„vriendjes” vermoord. Wat een einde. Gewurgd.
De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Andrew Young, is afgetreden, omdat hij bij een bezoek aan de ambassade van Koeweit werd afgeluisterd. De Koeweiti’s zitten al heel lang in de
zak van de CIA, die natuurlijk tegen mijnheer Young was en
hem op die manier mooi ten val kon brengen. Young treedt nu
dus af, en noemt het officiële Amerikaanse beleid om niet met
de PLO te willen spreken „belachelijk”. Hij typeerde de regering Menachem Begin als „halsstarrig en wars van compromissen”, waar hij natuurlijk gelijk in heeft.88
Het Kamerlid Knol (PvdA) heeft berekend dat prins Bernhard
113 ton benzine heeft verstookt met een regeringsvliegtuig om
in Indonesië over orang-oetangs te gaan praten. Ik schijn de
enige journalist te zijn, die over deze affaire informatie heeft,
want er staat geen letter over in de pers. Knol heeft tenslotte
formeel een Kamervraag gesteld.
21 augustus 1979

Indira Gandhi, van wie de wereldpers al lange tijd bericht dat
haar rol zou zijn uitgespeeld – wat ik als geklets beschouw –
heeft de regering van premier Charan Singh ten val gebracht
door haar steun op te zeggen. De man was maar 23 dagen premier. Indira’s rol is allerminst uitgespeeld, dat weet ik.
Het is opvallend, dat Vanessa Redgrave, bij het aanvaarden van
haar Oscar, de jury complimenteerde met: „U hebt geweigerd
u te laten intimideren door een kleine groep zionistische vlerken.” Vanessa was door een dame die Auschwitz had overleefd,
voor antisemiet uitgemaakt. „Dat ben ik helemaal niet,” aldus
87 Algemeen Dagblad, 14 augustus 1979.
88 de Volkskrant, 20 augustus 1979.
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Nederland voor Israël bestaat.87 Als dit gebeurt heeft Israël dit
geheel en al aan zichzelf te danken.

■
1979

Redgrave. Het is het oude liedje van psychisch gestoorde joden.”89
Prins Claus heeft Willem Alexander naar zijn eerste schooldag
op het Baarns Lyceum begeleid.
22 augustus 1979

Max van Rooy van NRC Handelsblad schrijft dat mijn gesprek
met de Russische toneelschrijver Maljagin toch niet zal worden gepubliceerd. Hij had me te solistisch bejegend. De kunstredactie en toneelredacteur moesten ook mee beslissen en het
antwoord was „nee”. Gezagsdragers, die geen gezag uitoefenen is een ramp. Maar eindredacteuren die geen gezag menen
te mogen uitoefenen – zoals ik met Adriaan van Dis, en met
André Spoor zelf meermalen heb ervaren – is een wantoestand.
23 augustus 1979

Ik kreeg een lange brief van Max Westerman uit New York.
Hij heeft het boek van Hoffman gelezen. Hij bood het boek
aan Privé aan, waar men zei het reeds door mij ingezien te hebben. Er was geen belangstelling. Hij houdt een oogje in het
zeil, wanneer Nederlandse sterren in de VS de beest komen uithangen en schrijft voor dit blad de kolom Hollywood Privé. Hij
is daar een te intelligente journalist voor, en doet het niet onder
eigen naam.
Max studeert gestadig verder voor een Bachelor’s degree aan de
Columbia School for Journalism. Hij hoopt tweemaal zo snel
klaar te zijn als de gemiddelde student. „Ik hoop dat ik je tegen
die tijd om een aanbevelingsbrief mag vragen.”
Vind het vreselijk dat Peter alweer vertrekt. Hij zegt: „Ik voel
me heel dicht bij je,” en toch ging ik diep bedroefd slapen. Hij
was de sleutels kwijt, ook die van mijn werkkamer met de dagboeken. Ik vind dat onverantwoordelijk gedrag. Eerst dacht hij
ze in Madrid vergeten te hebben, maar goed, ze zijn foetsie. Ik
werk continu, maar hoe ik hem ook een ander voorbeeld probeer te geven, hij blijft vrolijk met de stroom van de rivier mee
dobberen, de boel de boel latende.
Ik adviseerde hem met de trein naar de HOM-show in Düsseldorf te gaan in plaats van met een collega mee te rijden, met
alle gevaren van dien. We pikten een Thermos en aten wat op
het Centraal Station. Hij slaapt in de Ramada Inn.
Jan Pieter Visser van de NCRV belde om te melden dat hij zes89 de Volkskrant, 21 augustus 1979.
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Marx noemde religie de opium van het volk. Ayatollah Khomeini is van mening dat muziek de boosdoener is, want „it stupefies persons listening to it and makes their brain inactive and
frivolous.”
„Ban music?” vraagt The New York Times in een hoofdartikel.
„One might as well try to ban smiles, or sorrow or love. The
Iranian people, in other words, have their own kind of opiate:
ignorance.”90 Die Khomeini is beslist niet goed bij zijn hoofd.
Intussen wordt hij als een god aanbeden door miljoenen.
In Manhattan bevindt zich het Creative Arts Rehabilitation
Center „which provides psychotherapy through a combination
of music, dance and art”. Er worden kinderen en volwassenen
behandeld (voor neurosen en psychosen) met muziek- en
danstherapie. Er zijn vijftien staftherapeuten aan het instituut
verbonden. Muziektherapie biedt „a channel for self-expression, another interactional process, and probably most important, it is removed from the source of conflict, which can be
very helpful to the patients’ well-being. It is something to built
up their egos,” aldus Sue Mittenthal.91
Wim Klinkenberg belde om me te complimenteren met het
gesprek dat ik met de professor Sobolov in Moskou heb gehad
en wat in Hervormd Nederland is verschenen.
Ik bood Henk de Vos van het Algemeen Dagblad een exclusief
interview met Georgii Arbatov aan. Hij wist niet wie Arbatov
was. Na enige uitleg van mij, zij hij het te zullen bespreken. Eigenlijk zou ik het AD moeten verzoeken om niet langer onder
De Vos te behoeven te ressorteren. Het is een ezelsveulen.
Maar wie krijg je dan? Van de regen in de drup. Vos belde terug: „Ik heb het er even met Bert van Oosterhout over gehad,
en ja, zegt Arbatov aardige dingen? Hebben we niet al ergens
90 The New York Times, 24 juli 1979.
91 The New York Times, 22 augustus 1979.
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tien dagen met Pieter en Margriet van Vollenhoven in Canada
en bij de Eskimo’s heeft gereisd. Hij is vooral niet enthousiast
over Pieter van Vollenhoven, die bij een bepaalde opname had
gezegd: „Ik moet u overrulen.” Margriet belde iedere dag met
haar moeder op Soestdijk en vice versa. Jan Pieter Visser vond
haar totaal ongeschikt ooit koningin, te worden: „Geen allure,
helemaal onmogelijk.”
„U houdt van een glaasje,” had hij tegen prinses Margriet gezegd. Zij antwoordde dat ze weinig dronk vergeleken bij haar
zuster. Jan Pieter vroeg welke. Ze antwoordde: „Beatrix.”
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over hem gelezen?” En ik moest uitleggen wie Arbatov was!
„Nou, stuur Arbatov dan maar.”
25 augustus 1979

Stond op en hoorde de stem van mijn vriend Frits van Eeden.
Waar zou hij zijn in Amerika?
In de rij op het postkantoor stond een Indonesische jongen
voor me die voor 74 gulden boeken naar Japan stuurde. Ik zei
alleen maar: „Mahal.”92 Hij glimlachte. Hij vertrok eerder, maar
ik ben hem nagerend. Hij zei langzaam te hebben gelopen in
de hoop dat ik hem zou in halen. Hij ging mee naar huis. Ik gaf
hem Den Vaderland Getrouwe. Later bracht ik hem thuis.
Om 18:00 uur was ik eindelijk weer eens bij Dirk en Inge
Keijer in Hilversum. Hij begon met te adviseren om niet meer
over oud-ambassadeur Romanov te schrijven, want dan kwam
zo’n artikel op het bureau van Tolstikov, en dan zat hij weer in
de gordijnen. Waarom overigens?
Verder benadrukte hij, dat mijn „vriendin” Dewi Sukarno me
openlijk verneukte. Hij had haar een contract gezonden, wat
ze verder niet terugzond of tekende. „Blijf vriendelijk tegen
haar, houd alleen je ogen open.” Hij bedoelde, vertrouw haar
nooit meer en beschouw haar niet als vriendin. Ik weet niet
wat hij verzweeg en me niet vertelde. Ik weet alleen dat ik
dacht: shit, what a world.
Hij wist te vertellen, dat voor het huis van ambassadeur Huydecoper van Nigtevegt in Lissabon een bom was afgegaan. „Er
zat zelfs geen bel meer aan de deur,” zei hij. Zijn triomfantelijke aankondiging herinnerde me aan de manier waarop hij
sprak over de mysterieuze brand van het huis van staatssecretaris Beyen.
Het staalproject in Nigeria voor vier miljard gulden is getekend
en zal via Elorg in Finland worden opgetrokken tot acht miljard. Dirk werd door Den Haag gedwongen een boete van
250.000 gulden te betalen voor een onrechtmatigheid begaan
door de Nederlandse tak van Elorg. Moskou heeft hem gezegd:
„Betaal het maar.” Dirk vervolgde: „Maar de Russen vergeten
zoiets niet. Nederland is volledig uitgerangeerd in de USSR. Ze
beseften het hier niet eens. Jimmy Carter vergaderde met een
aantal landen en liet Nederland er immers ook buiten. Je kunt
nagaan wat een schok dat voor Den Haag was.”
Hij deed soms dermate extreme uitspraken dat ik me afvroeg
wat er van waar was, maar goed, Inge zat er tenslotte ook bij.
92 Indonesisch voor duur.
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93 Voormalig spion van de CIA. Zie Memoires 1961 t/m 1964.
94 Associate director of the Harvard Russian Research Center.
95 The Washington Post, 19 augustus 1979.
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Hij begon over de heer Pankov, de vriend van Romanov bij
het Comité voor Europese Veiligheid. „Aan wie denk je dat
Pankov rapporteert? Aan de KGB, dus dat is Andropov.” Hij zei
te verwachten, dat zowel Andropov als Chitikov de komende
jaren belangrijker zouden worden in Moskou. „Tenslotte ligt
de werkelijke macht bij het leger. Alles draait om macht. Daarom was het stom van Nigeria om de Britse oliemaatschappij BP
te nationaliseren. Londen heeft nog altijd veel macht in Afrika.
Veel Nigerianen komen nog naar Engeland.” Wat hij zo’n
avond allemaal uitkraamt is nauwelijks bij te houden. Hij blijft
me aan de episode Werner Verrips herinneren.93
Keijer wilde weten wie er met geld achter NieuwsNet zat. Ik zal
het Hans Wilbrink vragen en hem dan laten weten. Maar misschien is het beter hem niets te vertellen. Hij vroeg of ik met
Rob Soetenhorst als zijn gast naar een door hem in Moskou te
organiseren landbouwtentoonstelling wilde komen. Ik antwoordde, dat noch NRC Handelsblad noch Soetenhorst een dergelijke uitnodiging verdienden, en voegde er aan toe: „Ze sturen ieder artikel dat ik vanuit Moskou schrijf categorisch
terug.”
Marshall Goldman94 schrijft in The Washington Post, dat de CIA
berichten heeft verspreid, dat de Sovjet-Unie ernstige olietekorten zou hebben. „Well, the cheering can stop for now.
There is really little reason to believe at this point that the Soviet problem is as serious as the CIA suggests or that it will further
deteriorate to the degree or as soon as the agency predicts.”95
Ik wil een interview met Goldman maken.
Er is in de VS onderzoek verricht naar de toekomstkansen in
het leven voor jonge mensen: „Status, not brains, makes a
child’s future.” Ik weet dat al heel lang. Het markantste voorbeeld in mijn eigen vriendenkring is John van Haagen in Rotterdam. Was hij op „De Horst” geboren, dan was hij nu advocaat of wat dan ook, in plaats van machinist achter turbines bij
de Graan en Elevator Maatschappij in de Rotterdamse haven.
„Class, race and sex are the most important factors in determining a child’s future,” schrijft Leslie Bennetts in The New York
Times. „Given the compounding penalties of being born poor,
or a member of a racial minority, or to parents with little education, a particular child will be unlikely to advance significantly above the socioeconomic status of his parents.” Er is een rapport verschenen, Small Futures, dat zegt dat de oorsprong van
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die ongelijkheid ontstaat uit „a basic tension between the democratic and capitalist strands of our heritage”. Veel van het
sovjetexperiment draait om dezelfde vraag, maar daar lijken ze
de gelijke rechten en kansen evenmin in balans te kunnen krijgen.96
26 augustus 1979

Plaatste witte roosjes op het graf van mijn ouders.
Bracht vervolgens een bezoek aan mijn oom Lex Poslavsky.
Over het intelligentie-programma van Venezuela merkte hij
op, dat professor Langeveld stelde: „Intelligentie is wat de intelligentietest meet”.
„We hebben het dus over het IQ wat een psychometrische eenheid is,” vervolgde hij. „Hoe definieer je intelligentie? De Venezolaanse minister voor de Ontwikkeling van Intelligentie is
een schitterende kreet voor wat hier minister van OKW heet.”97
Hij adviseerde om Piaget te lezen. „Ik vind hem een formidabele denker. Ik ben in zijn instituut in Genève geweest. Hij beschikt daar over mevrouw B. Inhelder, die zijn geniale invallen
omzet in praktische opstellingen en empirische teksten.” We
spraken vervolgens over een andere vorm van programmeren
van breinen, zoals ik dit dikwijls met professor Delgado in Madrid aanroerde. „Hoe zou je systematiek in dit werk kunnen
brengen?” vroeg Lex zich af. „Want door andere methoden
zou meer leerstof sneller of blijvender moeten worden opgenomen. Dat is ook het bezwaar van Noam Chomsky jegens
B.F. Skinner. Is taal werkelijk te vervangen door instrumentele
re-inforcements? Eigenlijk is ‘programmeren’ geen ideaal woord.
Je zou over taalgenese, ideogenese of beeldgenese moeten spreken. Hoe plaats je het archetype in het nieuwe ‘programmeren’? Hoe kan je het archetype hierin kwijt raken? Want op
merkwaardige wijze is het er toch. Waar blijf je in je werkhypothese met je levensfilosofie? Sigmund Freud zei het al: ‘Ik
verkoop geen Weltanschauung, ik ben psychoanalyticus, ich bin
Arzt.’ Dus je zult zeker de filosofie moeten uitsluiten.”
Hij vertelde dat bij het te houden congres van psychoanalytici
een Russische specialist zou spreken over de neuropsychologie
van de hypnose. Hij had zijn vrouw beloofd haar mee naar een
receptie te zullen nemen en was om die reden de lezing van de
Rus misgelopen. Ik begrijp zoiets nooit, maar na het mislukken van zijn eerste huwelijk lijkt hij alles in het werk te stellen
het tweede te doen slagen, wat misschien ook wel lukt.
96 The New York Times, 24 augustus 1979.
97 Onderwijs, Kunst en Wetenschappen (OKW).
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Ik zie dat prins Bernhard op Madurodam een maquette van
„Nijenrode” heeft ingewijd. Dringende affaire…
Leonid Brezhnev lijkt toch beweging te brengen in het vastgelopen sovjetsysteem waarin voor het grootste land ter wereld tot
in de kleinste details alles moet worden gepland. Op 27 juli is
door het Centrale Comité van de CPSU een decreet aangenomen, om bedrijven en industrieën te dwingen zich aan de voorgeschreven regels van Gosplan te houden. Pravda heeft bijvoorbeeld uiteengezet, waarom kleine verbruiksgoederen als
lichtbatterijen of pannen en potten dikwijls niet verkrijgbaar
zijn. Het geplande systeem beloont namelijk de totale productie
van een fabriek, waardoor dikwijls minder kostbare producten
het afleggen tegen de omzet van producten die meer geld opbrengen. Bouwbedrijven worden van bovenaf beloond voor
het van de grond krijgen van projecten en niet voor het opleveren van huizen.98 Zal het helpen? Ik geloof er geen moer van.
Zelfs The Economist99 publiceert de grootst mogelijk nonsens in
haar voornaamste commentaar onder de titel MOSCOW HO! In
Havana heeft de zesde topconferentie van de beweging van
niet gebonden landen plaats. Het is de zesde top van leiders der
„emerging nations”, waartoe Sukarno in 1955 het initiatief
nam. Vervolgens meldt The Economist, dat de beweging in 1961
in Belgrado (waar ik overigens bij was) werd opgezet. Dus tussen 1961 en 1979 zouden zes topontmoetingen van Non-Aligned Nations hebben plaats gehad? Ze lezen hun kopij niet behoorlijk na bij The Economist. Het is dus ook onwaar dat de
beweging van niet-gebonden landen in Belgrado werd gesticht. Het gebeurde in Bandung. Maar al jaren bazelt „de wereldpers” over Joegoslavië als het startpunt van een geniale gedachte, die van Sukarno was. The Economist probeert haar
weergave te ondersteunen door te melden dat sinds 1961 meer
dan veertig voormalige koloniën onafhankelijk werden. Nu
zouden er meer dan zestig landen naar Havana gaan. Joegoslavië is zelfs geen „founding-member” van Bandung, ook al
schrijft The Economist die onzin zonder blikken of blozen op.
En passant wordt de conferentie in Havana door de Londense
heren tegen een Koude Oorlogachtergrond gepresenteerd.
„Moscow ho!” want, „Leninist dogma proclaims Russia to be
the predestined leader of all ex-colonial peoples. The creation
and continued existence of the non-aligned movement have
been grievous affronts to this dogma. It was particularly hurtful
that the movement was inaugurated in Yugoslavia, the one
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member country that has achieved liberation from the Soviet
empire.” Pure nonsens dus. En wat doe je er aan? Niets. Toekomstige journalisten kijken in de archieven wat er voor hen
is geschreven en nemen de onzin voor zoete koek over, maar
het is intussen onwaar.
The New York Times schrijft in een commentaar dat Jimmy
Carter onlangs bij zijn bezoek aan Zuid-Korea, president Park
Chung-hee er op heeft gewezen dat zijn land er verstandig aan
zou doen een Westerse godsdienst over te nemen. De krant
noemt dergelijk gepredik van een Amerikaanse president „perplexing” en titelt het hoofdartikel PRESIDENT AS MISSIONARY.
Waarom „perplexing”? Ze hebben toch zelf die man gekozen
die anderhalf jaar met Bijbels langs Amerikaanse huisdeuren
leurde om diens zonden jegens God te belijden? President Park
is bovendien boeddhist.100
Ook het aloude Peter Principle blijft in Washington opgeld
doen. Robert Komer, één der voornaamste rotzakken uit de
Vietnamese oorlog, die het land à la Van Heutsz in Atjeh indertijd, wel even zou pacificeren, is opnieuw door de minister
van Defensie Harold Brown voorgedragen voor een hoge beleidspost op het ministerie. Deze Robert Komer heeft de afgelopen tijd in Brussel bij de NAVO gezeten. Hij meent dat de 150
miljard dollar besteed aan de oorlog in Vietnam, de defensie
van Europa ernstig heeft veronachtzaamd. Hij gaat dus naar
Washington terug om meer kattekwaad aldaar uit te gaan halen.101
27 augustus 1979

Nieuwe Koude Oorlog-rel. Jimmy Carter laat een Russisch
verkeersvliegtuig aan de ketting leggen op JFK Airport waarmee
Ludmila Vlasova, een Russische ballerina, de vrouw van de
danser Alexander Godunov, naar Amerika kwam om politiek
asiel aan te vragen. De International Herald Tribune kopt er vier
kolommen breed over.102
The Economist voorspelt dat mevrouw Indira Gandhi nog dit
jaar weer premier van India kan worden. Zij gaat haar aanhang
in het parlement verdubbelen, misschien verdriedubbelen.
„No longer can the voters be told that the choice is between
democracy and dictatorship. The choice is merely between opportunists of varying hues, and Mrs. Gandhi at least has the reputation of being able to govern with determination, a task that
100 The New York Times, 7 augustus 1979.
101 The New York Times, 11 augustus 1979.
102 International Herald Tribune, 27 augustus 1979.
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Time, 27 augustus 1979.
Met hem had ik een interview in Boedapest.
The New York Times, 26 augustus 1979, door David Andelman.
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seemed beyond the Janata’s Party capacity.”103 Ik verwacht dit
al heel lang.
Francis Coppola heeft in
vier jaar tijd Apocalypse Now
over de oorlog in Vietnam
geproduceerd, kosten: 30
miljoen dollar. Hij schijnt
geïnspireerd te zijn geweest
door Joseph Conrads Heart
of Darkness. Hij heeft Vietnam neergezet „as a literal
and metaphysical journey
into madness”. Frank Rich
kraakt de film af in Time104
en noemt het „this decade’s
most extraordinary Hollywood folly”.
Gyula Illyés105 wordt nu in
Hongarije het zwijgen opgelegd, omdat hij zich kritisch uitlaat over de behandeling van Hongaarse minderheden in communistische buurlanden. Dat was
het hete hangijzer waarop ik
indertijd onder protest
Roemenië weer verliet. Illyés stelt openlijk dat Hongaren in Roemenië worden gemaltraiteerd. Nu legt de Hongaarse regering hem beperkingen op.106
Ben Holthuis zijn kolom Onder Ons Gezegd in Story gaat over
Peter. Hij sprak Peter op een terrasje in Madrid.
De psychiater Stanley Cheren noemt het patently false” om
atleten over een kam te scheren als „overgrown kids, childish
and immature”. Hij gaat in op het proces naar volwassenheid
en de behoefte van de jonge mens naar „a prolonged relationship with an authority figure. In adolescence, a person works
to establish an identity as an adult. Part of that work involves
rebelling against a dependent position. At the same time, there
is a great longing to be relieved of the struggle by giving in to a
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dependent position and giving up responsibility. The athlete’s
relationship to a coach or a manager keeps that struggle alive
well into adulthood.”
Ik vraag me af hoe dit in de breinen van Peter, en ook van Richard Thieuliette, heeft gewerkt wat betreft „an authority
figure”, tijdens hun adolescentie. Richard heeft zijn vader, die
in Vietnam sneuvelde, nooit gekend, en toen Peter werd geboren, was zijn vader al 61 jaar oud. Heb ik die positie (gedeeltelijk) in hun levens vervuld? Ik weet dat in mijn eigen jeugd
mejuffrouw Büringh Boekhoudt de onvervangbare positie van
autoriteit in nam, omdat ik voelde en geloofde dat zij mij begreep en waardeerde, dit in tegenstelling tot mijn ouders. Dat is
eigenlijk de band met Beatrix, omdat zij door kortsluiting met
haar moeder zich eveneens in de schoot van mejuffrouw Büringh Boekhoudt wierp, par manière de dire.
„All people have a tendency to respond to authority figures as if
they were parents,” vervolgt dr. Cheren van de Boston University School of Medicine. „The feeling of fusion is one of being in perfect harmony with something, such that you feel a
kind of merger with it. When form and timing are perfect, you
get (as an athlete) that feeling in hitting or throwing a ball.
Skiers feel it as their knees, feet, skis and the mountains become
one. Time stops. It’s perfect. When you run, you are part of
the wind. Colors are vivid. Your mind is exceptionally clear
and part of the scenery, like the trees and the hills. This high
has been compared to the drug experience.”107
Amsterdam - New York
Vrij Nederland wijdt een bijvoegsel aan Nietzsche. „Beroemd
en berucht,” aldus de samenstellers Max Pam en Rob Sijmons,
met aanvullende medewerking van anderen als Martin van
Amerongen en Carel Peeters.
Heeft Nietzsche nooit een seksuele relatie met een vrouw gehad? Dan kunnen wij elkaar een hand geven.
Hij was ontzettend anti-Duits. Hij schreef: „Ik kan niet tegen
dat ras, waarmee je altijd in slecht gezelschap bent dat geen tastzin voor nuances heeft – arme ik! Ik ben een nuance.” Nietzsche heeft misschien te weinig van de wereld gezien. Ieder volk
is op de keper beschouwt een ramp. Neem Nederlanders! Om
niet te spreken van Indonesiërs, die rustig hebben toegelaten
dat hun vader des vaderlands in de villa van Dewi wegrotte en
dood ging. Bah!
107 The New York Times, 26 augustus 1979.
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Jersey, 1968.

139

■
Amsterdam

Nietzsche was dus eerst himmelhoch jauchzend over Richard
Wagner en daarna kwam de totale breuk. Maar dat voltrok zich
ook in het leven van Freud en andere „groten der aarde” (Hofland en mij).108
Ik deel opvattingen van Nietzsche over vrouwen. „Alles aan de
vrouw is een raadsel en alles aan de vrouw heeft één oplossing:
deze heet zwangerschap. De man is voor de vrouw middel:
doel is altijd het kind. Doch wat is de vrouw voor de man?
Tweeërlei wil de echte man: gevaar en spel. Daarom wil hij de
vrouw hebben als gevaarlijk speelgoed.” Onzin. Ik heb veel
van Nietzsche gelezen, maar door zo’n reportage van 30 pagina’s besef je weer, hoe weinig je van de man weet.
Dirk Keijer had me laatst verteld in een vliegtuig tussen Zürich
en Amsterdam naast de minister van Buitenlandse Zaken van
Swaziland te hebben gezeten, die hem vroeg zijn visitekaartje
aan Andrei Gromyko te willen geven. „Sorry,” had Dirk gezegd, „I am a businessman not a politician.” Hij gaf het terug.
„Stel je voor, dat zo’n man voor de CIA werkt,” voegde hij er
aan toe.
Schreef een brief aan Peter met uitspraken van Nietzsche.
Ik ben op advies van Lex Poslavsky, begonnen in The psychology
of intelligence van Jean Piaget.109 Onbegrijpelijk dat deze schat
aan informatie al een aantal jaren in mijn boekenkast stond.
Heerlijke eerste zin: „Every psychological explanation comes
sooner or later to lean either on biology or logic.”
Stap straks over op de Eastern Air Shuttle naar Boston.
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28 augustus 1979

Cambridge, Massachusetts
Gisteravond ontmoette ik Richard Herrnstein, de psycholoog
van Harvard University, die met zijn team professor Luis Alberto Machado in Caracas adviseert. Hij volgde B.F. Skinner
op, is wel aardig, een nagelbijter, maar niet my cup of tea.
In het gebouw aan 10 Moulton Street ontmoetten we op de
zevende verdieping minister Machado en een aantal medewerkers. De begroeting met dr. Machado was zeer hartelijk, maar
hij liet zich vrijwel meteen ontvallen: „The Dutch Government thinks you are a dangerous man.” Wat betekent dat nu
weer? De koude oorlog met Den Haag zet zich onverminderd
voort blijkbaar, alle zogenaamde ontkenningen van de ministers Schmelzer, Van der Stoel en Van der Klaauw ten spijt. Dirk
Keijer mocht nog wel zeggen: „Willem, je kunt er op rekenen
dat de BVD allang bij NieuwsNet is geweest nu je voor ze lijkt te
werken.” Ze zullen ook wel bij het AD zijn gaan aankloppen.
Ik zal nu toch eindelijk iets effectief tegen die overheidssabotage moeten ondernemen. Hoe kan ik er achter komen wat minister Machado met die uitspraak bedoelde?
Herrnstein noemde het Venezolaanse initiatief „uniek”, omdat
het los stond van het ministerie van OKW. Dàt had ik Lex Poslavsky dus duidelijk moeten maken, maar dat wist ik eigenlijk
niet.
Hij sprak liever over „onderwijzen” dan „programmeren”.
„Soms lijkt het,” aldus Herrnstein, „wanneer je naar minister
Machado luistert of zijn ministerie binnen achttien maanden
Venezuela, zo niet de hele wereld zal veranderen, maar hij accepteert nu wel meer bescheiden verwachtingen van de psychologen die hij heeft geraadpleegd. Wat hij voorstelt om te
doen is enorm nuttig.”
Er werken aan het Venezolaanse project wetenschappers van
Bolt, Berank & Newman in Cambridge, onder auspiciën en
met medewerking van Harvard en Herrnstein, waarbij psychologen zich concentreren op informatieverwerking. Men richt
zich voornamelijk op kinderen, althans in dit stadium. Het gaat
om „denkvaardigheden”. We wandelden naar een laboratori140

28 augustus 1979

Jan van Wieringen van de Volkskrant in Washington hielp me
ter plekke het telefoonnummer van het buitenhuis van dr. Philip Handler in Wellfleet te vinden. Ik belde dr. Handler op om
110 In mijn boek Over intelligentie, Bruna, 1981, staat de rest van het gesprek met
Herrnstein.
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umlokaal waar één van de psychologen liet zien hoe onderzoek
over „aandacht bij kinderen” werd uitgevoerd met computers
en het gebruik van een infrarode laserstraal. Op een televisiescherm waren de resultaten af te lezen. Ik moet zeggen: het was
fascinerend. Maar ik moet toegeven dat ik slaperig was na de
vlucht uit Amsterdam. Er waren trouwens computerspelletjes
bij, die bij mij de uitspraak ontlokten: „Heeft iemand er wel
eens over gedacht hoe iemand van de straat in Calcutta zou reageren, wanneer hij ons op deze manier bezig zag?” De computers konden schilderijtjes maken, of surrealistische tekeningen in allerlei kleuren. Minister Machado sloeg steeds weer op
hol. Hij wilde trouwens dat ik een Israëlische schilder in Parijs
zou ontmoeten, met wie hij vanwege dit onderwerp eveneens
bevriend was geraakt.
Herrnstein denkt overigens dat, ook al hebben de Venezolanen
gelijk, de tijd voor dergelijk ingrijpende wijzigingen in het onderwijssysteem „nog niet helemaal rijp is”. Over vijf of tien jaar
zouden de kansen beter zijn. Het filosofische argument van minister Machado sprak Herrnstein echter zeer aan: „Ik deel zijn
standpunt, dat de centrale bron van de politieke strijd in de wereld evenzeer veroorzaakt wordt door het verschil in de intelligentie van mensen als de verschillen in rijkdom van de ouders
of de verschillen in maatschappelijke klasse of achtergrond.”
Herrnstein noemde Machado geniaal. Ik antwoordde dat hij
vooral opmerkelijk geslaagd was, omdat hij zich met zijn vooruitstrevende ideeën politiek wist te handhaven.
„Dat bedoel ik met geniaal,” zei Herrnstein. „Hij is een ziener.
Dr. Machado staat ook helemaal open voor andere mensen. Ik
heb hem wel eens voor een publiek bezig gezien, ook in Caracas. Aanvankelijk was men vaak vijandig, zodat zijn eerste reactie was: ‘Dit is hopeloos, we krijgen geen poot aan de grond.’
Maar aan het einde van de bijeenkomst zeiden de mensen, Luis
Alberto tegen hem en sloegen hun armen om hem heen, omdat de minister blijkbaar in staat is een gemoedelijke sfeer te
scheppen.” Hij vervolgde, „Minister Machado heeft een rede
in Harvard gehouden, wat een daverend succes was, dat moet
ik toegeven.”110
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hem te vertellen dat ik in Boston een ontmoeting had met de
Venezolaanse minister voor de Ontwikkeling van Intelligentie.
Hij dacht onmiddellijk dat ik over de baas van de Venezolaanse
spionagedienst sprak. Ik legde uit waar dr. Machado bezig was.
Met zijn bekende gevoel voor understatement zei Handler: „I
must confess, I am ill-informed.”
„You mean,” zei hij in opperste verbazing, „that they actually
appointed a cabinet minister in Caracas for that?” Geleidelijk
aan bracht ik te berde dat hij eigenlijk naar Venezuela zou
moeten gaan om dit project te bestuderen. Ik vroeg of hij een
uitnodiging zou accepteren. „I was invited by the former
Government, but it did not happen,” zei hij. „But I would be
delighted to accept an invitation by minister Machado.” Ik wist
Machado’s naaste medewerker Ortega vrijwel meteen te bereiken en gaf hem de informatie dat dr. Handler bereid was in dit
verband naar Caracas te reizen. Ortega begreep onmiddellijk
het belang van een dergelijk bezoek. De National Academy of
Sciences is de belangrijkste denktank in de VS. Ik gaf het nummer van Handler in Wellfleet door en informeerde Handler
vervolgens dat hij rechtstreeks door Machado in zijn buitenhuis zou worden gebeld.
Vanmorgen bezocht ik professor Forrester aan MIT. Hij was
juist terug van zijn boerderij. Hij zag er gebruind en uitgerust
uit. We spraken niet zo lang op zijn kantoor maar wandelden
voor de lunch. We spraken weer openhartig en vrijuit als altijd.
Over sprookjes zei hij bijvoorbeeld – die ik dus al lange tijd als
een absolute onzin en als mind-vervuilers zie: – „Fables are a
destillation of reality.”
„Ja, ja, de wolf die de grootmoeder op eet, om een permanente nachtmerrie aan over te houden.”
„Take the fable of the grasshopper and the ant. The grasshopper does not collect food and dies in the winter. The ant does
collect food, saves it and survives. The grasshopper plays
around all summer and dies. So there you see difference in intelligence for your friend Machado. There is wisdom in fairy
tales, but it is too often lost in modern education.
Hij gaf me Innovation and the Economic Long Wave, een voordracht van hem gehouden op 16 november 1978 in Londen
„Technical innovation shaped today’s industrial world.
Technologies and processes reflect the new developments of
the last four decades. Innovation has become recognized as
the driving force behind a standard of living. Innovation is
accepted as a weapon in corporate national competition.
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„I believe there is an alternating tide in economic affairs that
determines the climate for innovation. The tide spans some
45 to 60 years. A typical 50-year pattern of long-term economic change includes a decade of depression, thirty years of
technical innovation and active capital investment, and finally, ten years of economic uncertainty while the growth forces
of the past subside. The 50-year repeating rise and fall of economic activity is called the ‘long wave’ or Kondratieff cycle.”
„In our research on economic behavior at MIT, we have been
drawn into examining the economic long wave through our
work on the System Dynamics National Model. The National Model represents the physical and human processes that are
to be found in any national economy. The model replicates
the policies and structure that cause the unfolding progression
of economic changes. Such a model brings social and economic structure into the laboratory where the relationship of
policies to behavior can be identified.”
„The completed National Model will contain 15 industrial
sectors, such as consumer durables, capital equipment, energy, agriculture, and building construction. Each industrial
sector of the Model is constructed to represent a typical business firm in that sector of the economy. The Model represents production processes in comprehensive detail, and acquires the many inputs to production on the basis of
inventories, prices, costs, order backlogs, growth rate, marginal productivity, liquidity, profitability, return on investment, and regulatory restraints. Each production sector of the
Model contains a full accounting system that handles accounts payable and receivable, generates a balance sheet and
profit-and-loss statement, pays taxes, and computes indices of
financial performance. The market clearing function, which
balances supply and demand, responds not only to price but
also to availability of output product. This availability, or delivery delay, corresponds to market behavior in the real economy, where many prices change slowly and supply and de-
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However, many people perceive that the process is faltering.
Conferences are held to analyze innovations. Governments
appoint task forces to encourage innovation. But is the concern properly directed? Innovation is not a constant process. I
see innovation as shifting in both character and intensity in
response to the long sweep of economic change.”
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mand are partially balanced by allocation and delays in filling
order backlogs.”111

Forrester vertelde tijdens onze lunch: „Members of my staff
have conducted successful experiments with ten and twelve
year olds in system analysis. We see here a complete reversal in
the system of education. As it is now, students never seem to
get around in putting the information, they receive, all together until perhaps in Graduate School. We are witnessing too
much fragmentation and aren’t getting it together. We found,
that fifteen to eighteen weeks of instruction in system-analysis
marked a sharp increase in coping with the environment. The
students lacked a systems-view how to hold things together.”
Hij vervolgde: „People cannot remember facts. System-analysis
is presenting them with a frame-work. What will the Machado
program teach? We think, we know now to have the right
thing to teach, but we are not sure as yet how to do it. You
must interview some of the people who study these problems,
like Nancy Roberts. You must read E. Hagen’s Theory of Social
Change, especially the first four chapters on how primitive society moves into the modern world. Skinner, Tolstoj, Hagen,
Roberts, they are the ones, who feel, it all goes together, the
threads holding everything in one.”
„Why Tosltoj,” vroeg ik hem.
„My daughter pointed this out to me. I myself have not too
much time for reading. She said, that Tolstoj accompanied his
chapters by a story, separately, that had nothing to do with the
story itself, but in this way Tolstoj took the historians to task for
their failure to understand history. It is not history, that produced the Napoleon’s, but the Napoleon’s are shaped by underlying forces. That is – even Tolstoj said it already – an
emerging branch of mathematics, namely, how to deal with
change. History is the process of change. It is part of the overall
system of science, philosophy and all the rest. It all is a unity
which we must discover.”
Momenteel werkt deze Urheber van het eerste Club van Romerapport Grenzen aan de groei aan een model van de Amerikaanse
economie. Hij zei: „But I hope, there will be an occasion, before I leave this earth, to do similar work on education.” Hij
stond me toe minister Machado mee te delen, dat hij zeker adviezen aan het Venezolaanse project zou willen geven. Hij ging
door zijn documenten en wilde me overladen met materiaal,
111 De volledige tekst bevindt zich in mijn dagboek.
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maar ik antwoordde: „I rather read two or three of your reports well, than have a pile of information impossible to all digest.” Hij liep later hoffelijk met me mee naar het metrostation.
Ik vond professor Herrnstein overigens vrij onzeker over zichzelf. Desalniettemin ontvouwde hij interessante ideeën. Hij liet
me weer het bekende laboratorium zien met de ratten en duiven, waar ik vroeger met Skinner doorheen wandelde. „Alléén
al het feit dat die dieren dergelijke levens lijden, moet ze abnormaal maken,” zei ik tegen Herrnstein, „dus wat voor zin
heeft het om met dolgedraaide breinen van duiven te experimenteren?” Zijn antwoord weet ik niet meer. Het was ontwijkend in de zin van, we kunnen ze nog steeds gebruiken. Ik
vraag me echter af of Herrnstein wel de juiste man is voor het
Machado project. Hij leek verbaasd dat dr. Philip Handler me
had gezegd zeker naar Caracas te willen gaan om het project
van Machado te leren kennen. „It is amazing,” aldus Herrnstein, „how people flock to this program like flies.” Hij was
overigens zo vriendelijk om Marshall Goldman te bellen, die
vlakbij kantoor hield, om te zeggen dat ik er aan kwam.
Van hem wilde ik natuurlijk eerst weten waarom de CIA negatieve informatie over de Russische olieproductie rondstrooide,
door Jimmy Carter gretig opgenomen in een van zijn redevoeringen, terwijl het niet overeenkwam met de feiten. Goldman
vertelde dat de CIA soms, naast het publiceren van ramingen,
zich ook aan voorspellingen waagde. „I am doing a book on
these CIA statements right now,” aldus professor Goldman.
„They keep seeing trouble around the corner. This is nothing
particularly new. There are large energy deposits in Siberia, yes,
but if they will go there to begin exploitation, it will be far too
expensive to make it worthwhile.” Goldman wees er echter op
dat ook in Alaska is bewezen dat wat niet voor mogelijk werd
gehouden later door nieuwe technologische ontwikkelingen
wel degelijk mogelijk werd. Die geschiedenis zou zich in Siberië kunnen gaan herhalen. „Do not forget, Russians work under
conditions which we in the West would consider intolerable.”
„Wat niet weg neemt dat de sovjets de nodige ernstige problemen hebben, ook in de energiesector,” vond ik.
„Yes, because their system remains very inefficient. They waste
a lot. They might have been better off if they had not found
new oil fields, because then they had been forced to come to
grips with what they had, like poor installations, waste, technical problems and so forth.”
„En nu komt de CIA met dit soort mededelingen.”
„The CIA is right, as an engineering study their report is a very
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good piece of work. As one solution to enhance their production they injected too much water. That would have been okay
in the Volga region. But it does not work in Siberia. What happened was as follows: you take oil out of a well: after a while
the pressure drops, so you build up pressure by injecting water.
Next, they drill holes alongside, and the petroleum is pushed
upwards. You buy pumps to get the oil. But this technique did
not do in Siberia what it was supposed to do, like it does for instance in Alaska. So the projection of the CIA was reasonably
correct. Production would fall sharply. It would mean, large
new oil fields in the Soviet Union would produce less. But
what the CIA neglected were the economic analysis and the
metaphysical aspects of the problem. It were neither the ministry of Oil nor the ministry of Foreign Trade that were at fault.
The problem was the oil industry could not obtain the money
in Moscow to simply buy foreign know-how. As you know,
their internal system is all screwed up.”
„Maar in 1977 heeft het Kremlin toch geld beschikbaar gesteld
voor de olie-industrie?”
„They did. The CIA confirms this, but trade was by barter.
That’s how they bought their new oil pipelines. The deals did
not result in hard currency outlets. The changes occurred in
1977. I, too, was approached by US oil companies and asked for
advise whether Moscow should be allowed to buy oil technology. We were interested to have them do this. Proposals were
made, but negotiations bogged down. The Oil ministry in
Moscow wanted the machinery. But they had no dollars. In
1977 all this changed. That was a clear sign and operated as a
stimulant. Offers were negotiated in April and the money was
available in December.”
„By allowing this to happen, the CIA actually rendered a service
to Moscow,” concludeerde ik.
„Yes, a big service. They did not understand, what the effect
of their own report eventually would be. Likewise, the CIA neglected our economic analysis.”
„Kirillin feels that there is at least sufficient energy for another
one hundred and fifty years.”
„I think he is a very brave man making such a forecast,” vond
professor Goldman. Hij voorspelde overigens dat de USSR problemen met de nucleaire industrie zou krijgen. Ik vroeg hem
dus meteen waarom.
„Well, they are not better at it than we are. Their fast breeder
or fusion systems are not safer than ours. They have disposal
problems. Their installations pose problems.”
146

29 augustus 1979

Washington DC
Logeer bij Jan van Wieringen van de Volkskrant. Hij zegt dat er
voor 30.000 dollar een appartement te koop is dat aan de overkant wordt gebouwd.113
Sliep als een blok en ging ontbijten op het terras van het Bookstore-restaurant.
Pas toen ik vanavond naar het vliegtuig van American Airlines
liep voor de vlucht via Dallas en Mexico naar Havana, realiseerde ik me dat ik niet voor Peters verjaardag (vandaag) a line
of prayer in mijn dagboek had geschreven. Ging snel ergens zitten om hem nog een brief te schrijven.
Mijn grootvader, Ir. Willem Oltmans, was ervan overtuigd, dat
hij in de hemel familie en vrienden terug zou zien. Maar dat is
112 De president van de USSR Academy of Sciences.
113 Het bleek slechts het voorschot te zijn.
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Goldman wist nog te vertellen dat mijn goede vriend Georgii
Arbatov door velen in Moskou werd gehaat. „And what is to
happen to him if Brezhnev goes?” vroeg hij.
Ik vertelde dat Arbatov me eens had gezegd: „I hope we will
not become like America.”
„He can say that,” zei Goldman, „because he has everything
we have. His son is studying here.”
„Hij zei het anders met tranen in zijn ogen,” wierp ik tegen.
Volgens Goldman was dat toneel. „Alexander Solzhenitsyn says
the same,” merkte ik nog op.
„Well,” aldus Goldman, „Solzhenitsyn does not know us so
well. He works fifteen hours a day. He never leaves his compound. He does not know America.”
„Does Arbatov know America,” vroeg ik.
„Yes, Arbatov knows this country well.”
Al dit soort proefjes bij mijn interviews geeft me een kijkje in
het brein van dit soort mensen. Ik ben overtuigd dat Goldman
emotioneel, uitgesproken en compleet antisovjet is. Misschien
is hij wel joods op de koop toe. Ik ben ook tegen het sovjetsysteem (voor mij althans). Daarom zei ik tegen Ortega, de assistent van minister Machado: „You have got to go to Moscow
and see Alexandrov. If we raise the level of intelligence of the
Russian people, they eventually will get rid of Communism.”
Wat me trouwens grenzeloos verbaasde, was dat Machado mijn
berichten via de Venezolaanse ambassadeur in Moskou over
een mogelijk bezoek aan Anatoly Alexandrov112 (nog) niet had
ontvangen.
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immers fysiek onmogelijk. Dood is dood. Wat veroorzaakt dan
toch onze eeuwige dagdromen: Peter over een rol in Evita in
Madrid, of ik over een film met minister Machado?
Ik lees over Stendhal, die me blijft fascineren. Ook hij schijnt
plagiaat te hebben gepleegd. Wie niet eigenlijk?
Minister Machado wil met Robert Maxwell gaan samenwerken. Ik liet een woord van waarschuwing horen. Hij reageerde
met: „Maxwell speaks highly of you!” Ik vertrouw Maxwell
nooit meer.
Arriveerde na middernacht in Dallas. Een taxirit naar de stad
kost 20 dollar, daar kan ik vier cassettebandjes met pianomuziek voor kopen. Vooruit dan maar, er gaan geen bussen meer.
30 augustus 1979

Dallas
Belde Peter in Tilburg. Er waren vijf zussen op zijn verjaardag
gekomen. Zij hadden hem een nieuwe fiets gegeven. „Willem,
het was verrukkelijk!” riep hij uit. Ik droomde trouwens dat
mam plotseling was overleden en dat ik woedend iedereen
wegstuurde om met Peter alleen te kunnen zijn.
Om 09:30 uur begon weer een zitting in mijn proces tegen
Time in het kantoor van Fletcher Yarborough, op de dertigste
verdieping van een wolkenkrabber in Dallas. David A. Barrett,
advocaat uit het hoofdkwartier in New York, was overgevlogen. Ik vond hem aardig, ondanks een paar ferme botsingen. Ik
hoop dat ik het verslag van deze dag te pakken kan krijgen. De
keet ging voornamelijk over de rol van Wibo van de Linde,
omdat ik langzamerhand schriftelijke bewijzen heb dat Time
Wibo gewoon dwingt om ter wille van zijn baantje bij het blad
te liegen. De advocaten van Time vlogen in de gordijnen toen
ik dit zo onomwonden zei. Ze schorsten de bijeenkomst voor
onderling beraad. Toen ze terugkeerden werd de stenograaf
van het gerechtshof gevraagd om de kamer te verlaten. Fletcher
zei dat hij na het lezen van het verslag van het onderzoek in
Amsterdam, waarbij Time op last van de rechter in mijn dagboeken had mogen neuzen, misschien toch een mogelijkheid
zag om tot een overeenstemming te komen. Er werd met nadruk op gewezen dat we in „deep background” waren getreden en dat het een grove indiscretie zou zijn, indien ik dit gebeuren openbaar zou maken. Wanneer we zo door zouden
gaan, kon mijn zaak tegen Time nog jaren duren en beide partijen zouden op hoge kosten worden gejaagd. Ik herinnerde
me het advies van jurist De Brauw uit Den Haag en dacht:
wees op je hoede! Zij hadden de zaak nog eens helemaal door148

114 Oorspronkelijk was Pat Russell de advocaat van George de Mohrenschildt, Lennox
Bower was zijn partner.
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genomen en hadden geconcludeerd dat ik de meeste aanstoot
had genomen aan de zinsnede dat ik een werktuig van de KGB
zou zijn. Hij wilde dus weten of in die richting een „settlement” mogelijk was. Ik antwoordde: „Ja,” en vervolgens: „I
am also no part of an organized conspiracy, that I want or intend to unseat the Queen.” Dat diende ook gecorrigeerd te
worden. Daar hadden ze nog niet over nagedacht, maar het
was wellicht mogelijk in die richting een zinsnede te ontwerpen.
Vervolgens kwam de door mij geleden schade aan de orde als
gevolg van het geklets en de verdachtmakingen in Time. Ik benadrukte andermaal dat ik Pat Russell juist had gevraagd met
een niet exorbitant bedrag op de proppen te komen en dat
500.000 dollar naar Amerikaanse begrippen – waar altijd meteen met miljoenen wordt gesmeten – aan die doelstelling
beantwoordde. Maar Lennox Bower had me ook al gewaarschuwd dat Time in principe nooit schade betaalt, om te voorkomen dat ze worden overstroomd met claims. Lennox kwam
tussen beiden en stelde voor dat schade zou kunnen worden
verrekend tegen vergoeding van de kosten die ik had moeten
maken om de zaak in Time rechtgezet te krijgen. Daar kregen
we het antwoord op, dat ze bevreesd waren, dat men in kringen van de advocatuur spoedig de lucht zou krijgen van een
dergelijk deal met mij. Ik zei dat ze op geheimhouding konden
vertrouwen „like I trusted you with my diary pages”.
Vervolgens werd de zaak voortgezet. De stenograaf kwam
weer binnen en alles was weer bij het oude. We stonden weer
als aartsvijanden tegenover elkaar, waarbij Barrett en ik enkele
malen in politiek discussies verzeild raakten en herrie kregen.
Het leek wel of hij een surrogaat John Foster Dulles was, dan
weet je het verder wel. Lennox Bower zei later: „You handled
yourself beautifully. The more I read your dispositions, the
more I realize your global approach. You made some excellent
points. I would not have missed this for anything.” Hij gaf opnieuw aan dat hij, of Pat Russell, er niet op uit waren in mijn
zaak een vet honorarium op te strijken. Het zou helpen wanneer de kosten die zij hadden moeten maken, vergoed zouden
kunnen worden, want zij hadden mijn verdediging voornamelijk om prestigieuze redenen op zich genomen.114 Ik moest
maar overwegen of ik verder wilde gaan of de zaak wilde stopzetten. Zij waren bereid verder te gaan. Intussen heeft het me
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al vele duizenden dollars gekost om de roddels en beschuldigingen van Time te corrigeren.
Ik voerde een lang, hartelijk telefoongesprek met Wicher de
Marees van Swinderen.115 Hij vond dat ik Time diende uit te
kleden. Hij heeft gemakkelijk praten. Toch dacht ik vandaag,
toen ik die advocaten met al dat materiaal bezig zag dat ik ooggetuige was van wat je zou kunnen noemen „de decadentie
van Westerse beschaving”. Het is een ziekte, die processen, en
in mijn geval alleen maar om pertinente leugens gecorrigeerd
te krijgen.
Normaliter zou ik contact met Jeanne de Mohrenschildt hebben opgenomen, maar haar dreigbrief is geen aanmoediging.
Alle spullen van George zijn al jaren geleden met het Leger des
Heils meegegaan.116
31 augustus 1979

De Bijbel in mijn kamer van de Holiday Inn lag open op Psalmen 36 and 37. Je wordt misselijk van alle onzin die ze in dit
land massaal verspreiden.
Gisteravond heb ik met Pat Russell bij Brennan’s gegeten. Hij
zag er nichteriger uit dan ooit tevoren en was ontzagwekkend
vet geworden. Zijn hemd stond een aantal knoopjes te ver
open, glinsterende juwelen aan beide handen. Toen ik opmerkte: „How beautiful,” nam hij ze nog af ook, zodat ik ze
nauwkeuriger kon bekijken. Toch omhelsden we elkaar bij het
komen en gaan, want tenslotte heeft hij zijn woord gehouden,
terwijl hij bovendien een soort laatste liaison naar Jeanne de
Mohrenschildt is.
Voor het eerste vertelde hij, dat Jeanne haar man George eens
dermate hard op zijn hoofd had getimmerd dat zijn gezicht en
kleren vol bloed zaten. Pat had dit met eigen ogen gezien. Hij
las de brief van Jeanne aan mij – evenals een brief van haar aan
Gallery, en adviseerde: „Ignore them, they are too silly for
words.” Wanneer er toch problemen met Gallery zouden komen door deze correspondentie, dan kon ik de hoofdredactie
met Russell contact laten opnemen. Greg, een vriend van Pat,
arriveerde. Ik herkende hem eerst niet. Hij was er bij in 1977
toen tijdens een lunchafspraak in Dallas met George de Mohrenschildt en Pat Russell, George me de eerste indicaties gaf in
doodsnood te verkeren, ervan overtuigd zijnde dat men hem
ging vermoorden.
115 Mijn oudste vriend van het Baarns Lyceum.
116 Zie bijlage 13.
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1 september 1979

Hyatt Regency
Ontbijt. Probeer op alle mogelijke manieren er achter te komen waar mijn vriend David Russell is.117
Waarom raakte Nietzsche toch zo opgewonden over Socrates?
Hij vindt Socrates decadent. Lees dan wat anders.
Over het concept „God” schrijft hij: „That mankind should
have taken seriously the brainsick fancies of morbid cobweb
spinners! And it has paid dearly for doing so.”
„Can we revenge ourselves on life by means of the phantasmagoria of ‘another’, a ‘better’ life?” Hij bekritiseert Kant en
acht het decadent aldus te denken, wat zo waar is.
Toch is hij extreem, te extreem soms. Maar meestal is zijn denken volledig helder en briljant.
„By saying ‘God sees into the heart’ it denies the deepest and
the highest desires of life and takes God for the enemy of life.
The saint in whom God takes pleasure is the ideal castrate. Life
is at an end where the ‘kingdom of God’ begins.” — Nietzsche
2 september 1979

De Houston Chronicle wijdt een pagina aan het failliet van de
Amerikaanse partijpolitiek, één van de thema’s van Amerika
valt, dat binnenkort bij Peter Loeb verschijnt. David Lebedoff
schrijft: „The system is wrong.” Dat weten we al heel lang. „If
it’s bad to be incompetent, it’s worse to be crazy,” aldus Lebedoff. Hij gaat uitgebreid in op het Amerikaanse verkiezingssysteem, een onderwerp dat ik al jaren bespreek met Nixons
voormalige psychiater Arnold Hutschnecker, die psychotechnische keuringen voor politieke kandidaten bepleit. Laat staan
voor een zo belangrijke post als president. „We can recognize
today’s primary system for what it is – anarchy tempered by
distrust.” Beter had Lebedoff het niet kunnen typeren. Carter is
mesjogge, maar wat erger is, het systeem is even idioot.
117 De vriend die bij me logeerde de dag dat mam overleed in 1974.
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Houston
Bracht de nacht door in de locale Thermos. Het was weer de
gebruikelijke varkensstal, maar er zijn nu eenmaal een aantal rituelen, waar ik niet aan mee doe, ook niet als me gesmeekt
wordt een andere kerel te naaien. Raakte weer een aantal malen verstrengeld met negers. Eén in het bijzonder die ik al had
gezien bij het binnenkomen. Ze offreren dikwijls poppers, waar
ik dus ook nooit aan mee doe.
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Houston-Mexico City
Nu Cuba op het punt staat gastheer te zijn voor de Conferentie
van Niet-Gebonden Landen, heeft de CIA bedacht dat een rel
rond Fidel Castro op zijn plaats is. Er is dus zogenaamd bekend
geworden dat Moskou een brigade gevechtseenheden op het
eiland zou hebben geïnstalleerd. Heisa alom. Jimmy Carter
wordt voor gevoelige en uiterst moeilijke beslissingen geplaatst. Men voert een gepensioneerde generaal van de inlichtingendiensten, Daniel Graham, via de beeldbuis op die zegt
ontdekt te hebben dat er Russische ijzervreters op het eiland
zijn. Het is allemaal zo doorzichtig en naïef. Je krijgt alleen
Amerikanen ertoe die bullshit blindelings te geloven.
De media staan boordevol artikelen over jongerenproblemen.
Er zullen twee miljoen studenten in de herfst naar de verschillende Colleges gaan. Ze schijnen pessimistischer dan ooit te zijn
over de toestand in de wereld. Zestig procent denkt dat we de
komende vijf jaar slechts verder bergafwaarts zullen gaan. Anderzijds denken negen van de tien studenten dat hun persoonlijke levens de komende tien jaar materieel zullen verbeteren.
De Universiteit van Michigan kreeg 17.000 vragenlijsten terug
bij een onderzoek naar wat jongeren nu denken.
„The preferred work settings are those that provide the greatest
independence and the least external control. Thus, being selfemployed heads the list of desirable settings for both college
and non college groups.”118 Wat niet wordt gevraagd blijkbaar,

118 Psychology Today, september 1979.
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Mexico City-Havana
Nietzsche meent: „No one is accountable for existing at all, or
for being constituted as he is, or for living in the circumstances
and surroundings in which he lives.”
„We invented the concept of ‘purpose’: in reality it is lacking.”
Eigenlijk zou voor degene, die Nietzsche heeft gelezen en begrepen, een concept als „keizer, koning, paus en bisschop”
voor altijd overbodig moeten zijn geworden. Nietzsche zou
deze symbolen omschrijven als „caricatures of human beings,
like an abortion”.
Het is een feit: hoe meer ik reis, hoe meer input, hoe meer
mentale vitamines, noodzakelijk voor het leven in alle opzichten, worden toegevoegd.

119 New York Magazine, 20 augustus 1979.
120 Mam stierf 2 september 1974.
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is waarom dit zo is. Het heeft deels te maken met persoonlijke
vrijheid. Maar voor mij heeft het nog meer te maken met de
onmogelijkheid om in een door anderen gecontroleerde omgeving je integriteit te handhaven. In de werksituatie wordt je
immers gedwongen voortdurend zwijgend toe te stemmen bij
onjuiste en oneerlijke beslissingen of toestanden?
William Friedkin heeft een nieuwe film gemaakt, Cruising. Het
gaat over gay-life, maar vooral SM-seks in New York. Al Pacino
speelt een hoofdrol.119 De homobeweging is over de voorstelling van zaken woedend, maar dat begrijp ik nooit. Zelf ga ik
nooit naar SM-bars, maar ze zijn er gewoon, dus waarom geen
film hierover?
Vandaag staan er geen rozen op het graf van mam. Misschien
zijn de witte rozen van vorige week er nog.120 Vannacht, bij het
slapen gaan, was ik in mijn gedachten dicht bij mijn moeder en
probeerde beelden en geluiden terug te roepen. Ik was trouwens bezig met Peter te schrijven. Het trof me hoe moeilijk het
was details in de herinnering terug te roepen. Ik zag mam in de
deur van haar huis in Bilthoven staan om samen ergens te gaan
eten. Wat zou er de laatste weken van haar leven werkelijk in
haar zijn omgegaan? Hoe kon ik gewoon doorleven, ogenschijnlijk onbewust dat het haar laatste dagen waren? Nu is het
alweer allemaal vijf jaar geleden dat the descent into history began.
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HAVANA

3 september 1979

De president van de Seychellen bevond zich in ons toestel. Dus
het begon gisteren bij aankomst al goed. Fidel Castro stond aan
de vliegtuigtrap om de man te verwelkomen. Erewacht, volksliederen, de hele heisa compleet.
Het National Hotel was propvol. Ik zit in de buurt in een bescheidener optrekje samen met Teruna Jasa Said van de Indonesische krant Waspada in Medan. Ik hield een pleidooi voor
Bungkarno.
Ik luister naar de rede van Castro in de grote conferentiezaal.
Hij valt Washington aan en vraagt waar de Amerikanen denken het recht vandaan te halen zich overal met zaken van andere landen te bemoeien. Hoe kan Washington besluiten wat de
wereld van niet-gebonden landen wel of niet moet doen? Hij
herhaalde dat de Amerikanen jarenlang voor hun kust complotten hadden gesmeed tegen het eiland en alles in het werk
hadden gesteld Cubaanse leiders (vooral Fidel zelf, maar dat zei
hij niet) te vermoorden.
Wat hadden de VS er mee te maken dat Cuba een socialistische
staat werd? Op papier kan je het compleet met Fidels meningen eens zijn, maar zoals het land thans functioneert en er uit
ziet is het een complete ramp. Deels is de misdadige Amerikaanse blokkade er verantwoordelijk voor. Maar anderzijds is
er het nodige over de toestand hier te zeggen. Fidel sprak over
solidariteit met Afrika. Dit mag waar zijn. Ook is het juist dat
jonge Cubaanse artsen en technici in 28 landen werkzaam zijn
in een Cubaanse versie op het Amerikaanse Peace Corps.
Schreef een kort briefje aan mevrouw Matorell in Den Haag,
en vermeed exact te zeggen wat ik dacht vanwege de altijd op
de uitkijk staande BVD. Ik zal de hele rede van Fidel Castro in
mijn Memoires moeten opnemen.”121
Karel Roskam van de VARA vertelde, dat Dick Verkijk Cuba
was binnen gekomen, maar prompt weer het land was uitgezet. Good riddance.122 Roskam zegt na vijf uitzendingen over
121 De rede is onvindbaar, maar het zou toch niet te realiseren geweest zijn.
122 De NVJ zond een protest naar Fidel Castro. Toen ik in 1992 Zuid-Afrika werd uitgezet, weigerde de NVJ dit te doen.
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Cuba geen stof meer te hebben. „Ik ben uitgeluld.” Hij vertelde dat ambassadeur Johan Verdonk al enkele malen via de telefoon had gezegd: „We worden natuurlijk afgeluisterd, maar dit
mogen ze best horen.” Ik vind dat een diplomaat zoiets niet
behoort te doen. Zulke types worden dan uitgezonden om
Hare Majesteitte vertegenwoordigen.
Ook Wim Koesen is hier, die opereert als correspondent voor
Latijns-Amerika voor Trouw. „Weet je nog hoe je een keer een
lezing kwam houden voor ons studenten in Eindhoven? Die
lezing is voor mij het begin geweest van mijn uiteindelijke
keuze naar de School voor de Journalistiek te gaan. Daarna heb
je me uitgenodigd met die Russen bij je thuis. Ik heb trouwens
in mijn eindrapport voor de School voor de Journalistiek vermeld dat ik door jou werd geïnspireerd.” Die details was ik dus
vergeten. Maar ik vind het buitengewoon inspirerend om toch
later te horen dat zo’n lezing jaren terug positief effect heeft gehad, al was het maar op één man, die hierdoor zijn leven veranderde. Het geeft een gevoel van nog één „baby” meer te hebben gehad.
Het is toch wel aardig om hier te zijn. Het is 17:00 uur en Fidel
neemt de voorzittershamer in de conferentiezaal over. Er moet
het nodige in hem omgaan tijdens deze gebeurtenis van historisch belang. Het blijft een unieke prestatie om met twaalf man
in de Sierra Maestra een guerrillaoorlog te beginnen en dan
uiteindelijk de hele zaak over te nemen en in een totaal andere
richting te sturen. Dat alleen al zou hem een Grootkruis in de
Orde van Oranje Nassau moeten opleveren. Jammer blijft dat
hij ingevolge de Amerikaanse blokkade zijn heil in Moskou is
gaan zoeken. Hij had geen andere keuze. Maar hij heeft gelogen altijd communist te zijn geweest. Dat was onwaar. Bungkarno reisde al als eerste buitenlands staatshoofd naar Havana
om Fidel bij het blok van niet-gebonden landen te trekken.
Helaas zit hij daarom met zijn andere been in het sovjetblok.
Fidel geeft het woord aan Egypte. Maar Libië komt tussenbeide op een „point of order”. Libië stelt dat de rede van Fidel een
historisch document is, waar verder op dit moment geen commentaar op nodig is, ook niet van Cairo. Maar Fidel benadrukt
dat hij niet bevreesd is voor een debat, dat hij volledig gelooft
in eigen argumenten, dat hij geen misbruik wil maken van het
feit dat hij de voorzittershamer hanteert en daarom er op staat
dat Egypte het woord krijgt, zoals het vraagt. Klinkt zeer democratisch.
Frits Schaling is ook hier. Het is overigens verbazingwekkend
hoe ongegeneerd journalisten zich hier onder elkaar gedragen.
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Sommigen zijn duidelijk mentaal gestoord, maar daarom niet
getreurd: zij zijn het die de informatie doorgeven.
Ik wilde dat ik eens iets van de Indonesische delegatie te horen
of te zien zou krijgen. Suharto schittert natuurlijk door afwezigheid. Trouwens de Joegoslaven hier hebben weer een boekje doen circuleren, The Original Principles of Non-Alignment – a
Permanent Inspiration and Vision door Josip Broz Tito123, the son
of a bitch. Het is een weergave van een interview met de Joegoslavische krant Borba. In dat interview op 14 augustus 1979 vragen de directeur en hoofdredacteur van deze krant aan Tito:
„As one of the founders of and most active participants in the
movement of non-alignment...”
Die vraag alleen is al een pertinente leugen. Tito was niet in
Bandung toen Bungkarno en premier dr. Ali Sastroamidjojo de
beweging van niet-gebonden landen van de grond kregen. Het
was een pure, typisch Javaanse gedachte van Sukarno. Punt uit.
Waarom blijven de Joegoslaven doen alsof die beweging in
1961 in Belgrado van start ging? Het is onzin.
Ik kan me over zoiets hevig opwinden. Bungkarno is er niet
om zich te verdedigen, of om zijn rechten op te eisen, en met
opvolgers als Suharto, die verder niet weten waar het over gaat
– en het Indonesische volk sinds het heengaan van Sukarno en
de terreur van Suharto in permanente winterslaap – is er niemand die de geschiedenis corrigeert. Ik schreef de Indonesische
delegatie een brief om dit naar voren te brengen.
Tijdens een interventie van Julius Nyerere kon je weer zien
hoe deze Tanzaniaanse leider door Britse logica was beïnvloed.
Hij bracht naar voren, dat indien Castro het praatje van Egypte
uit de analen van de conferentie liet schrappen, je net zo goed
de rede van Castro zelf zou kunnen weglaten. De Indonesische
delegatie sprak over „bulldozer diplomatie”.
Het is de pers trouwens verboden om in de wandelgangen met
afgevaardigden op deze conferentie te spreken. Alles wordt
streng gescheiden gehouden.
De botsing met Egypte had dus te maken met Castro’s kritiek
op de akkoorden van Camp David en de zogenaamde vrede
tussen Israël en Egypte. Fidel achtte Egypte nu samen met Israël „de gendarme van het Nabije-Oosten”. Boutros Boutros
Ghali van Egypte tekende protest aan, maar in wezen heeft
Castro gelijk.

123 Uitgegeven door STP, Socialist Thought and Practice, Belgrado, 1979.
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Conferentiehal, 16:20 uur
Had deze vergadering toch voor geen goud willen missen: History in the making. Jerry Rawlings, de luchtmachtofficier die de
macht in Ghana heeft overgenomen, staat met Fidel – handen
in zijn zakken – te praten. Castro steekt een gigantische sigaar
op. Die Jerry lijkt een goed lijf te hebben, zoals Martin Portier,
toen hij naar de oorlog in Korea vertrok.
Wim Koesen, met wie ik vanmiddag de palavers volgde, liep
ostentatief uit de zaal weg toen Yasser Arafat het woord kreeg.
„Het probleem met nieuwkomers is, dat zij overschatten hoe
belangrijk ze zijn,” vond hij. Wim doet dit nogal sterk. Bijna
alles wat hij deze middag debiteerde, was in contradictie met
mijn eigen inzichten in de internationale politiek. Ik vertelde
bijvoorbeeld dat ik een kopie van de rede van Castro naar Hervormd Nederland wilde zenden. Zijn reactie was: „Waarom? Hij
zei toch niets nieuws?”
„Alsof ze bij dat blad weten hoe Castro tegen de wereld aan
kijkt,” antwoordde ik.
„Nou, de lezers van Trouw anders wel.”
Onzin dus. Moet ik hem een briefje achterlaten dat ik geen tijd
heb met hem te ontbijten?
ABC-televisie heeft een blonde cameraman, het evenbeeld van
Casper van den Wall Bake. Hij gluurt geregeld.
Intussen refereerde Arafat, een andere amateur en nieuwkomer, aan het initiatief der niet-gebonden landen en noemde
Tito, Nasser en Nehru en deed of Bungkarno – die godbetert
de Bandung Club oprichtte – nooit had bestaan.
Ik schreef weinig vandaag; heb voornamelijk naar redevoeringen geluisterd. Wim Koesen maakte het later nog bonter. Hij
zei nu dat hij in Mexico op weg naar Havana al had geschreven
wat Fidel Castro zou gaan zeggen, en voilà, de voorspellingen
waren exact bewaarheid. Ik vroeg dus, of hij soms op de School
voor de Journalistiek had geleerd om zo te werk te gaan. Wim
is er heilig van overtuigd dat Fidel in werkelijkheid de hele
Bandung-groep feitelijk in het kamp van Moskou wil binnen124 Bij de oorlog in 1991 tegen Irak, zou Assad, de verrader, om opportunistische redenen de zijde van Egypte kiezen.
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President Assad van Syrië lanceert ook een aanval op Sadat en
Egypte.124 Israël was immers een racistische, Zionistische staat.
Ook de kwestie Jeruzalem blijft een heet hangijzer.
Irak circuleert boekjes en lobbiet om de volgende conferentie
in Bagdad te houden.
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loodsen. Hij begrijpt er dus helemaal niets van en heeft ook nu
niet naar Castro geluisterd. Hij verkondigt complete onzin.
Toen ik vanmiddag nog eens de conferentiezaal rondkeek, realiseerde ik me opnieuw in wat voor een ongelooflijk smerige
wereld we eigenlijk leven. Dit zou een conclave van de silent
majority in de wereld moeten voorstellen, de have nots, the powerless, the exploited. Maar de meeste van de aanwezige staten,
worden gemanipuleerd door de landen die rijk en machtig zijn,
hetzij in het Westen, hetzij in het socialistische blok. Daar zitten ze dan: koning Hoessein, Sekou Touré, Tito. Hoessein,
verdacht te worden gefinancierd door de CIA; Sekou Touré, de
moordenaar van mijn vriend ambassadeur Diallo Telli; en Tito,
een communist in de klasse Castro, niet mèt Moskou maar wèl
lid van de rode familie met China.
„One never establishes an institution on the basis of an idiosyncrasy, one does not, as aforesaid, establish marriage on the basis
of ‘love’. One establishes it on the basis of the sexual drive, the
drive to win property (wife and child considered as property),
the drive to dominate which continually organizes the smallest
type of domain, the family, which needs children and heirs so
as to retain, in a physiological sense as well, an achieved measure of power, influence, wealth, so as to prepare for protracted
tasks, for a solidarity of instinct between the centuries.” Ondanks de onmogelijk lange zin, is het grotendeels een waarheid
als een koe. „Modern marriage has lost its meaning – consequently it is being abolished.” Was dat maar waar. Nietzsche
verkondigde dit in 1889.
L.E. (Wik) Holtz, eerste ambassadesecretaris haalde me om
21:00 uur af bij het hotel. We gingen naar zijn huis. Huur:
2.800 gulden per maand. Een ware villa. Zijn tweede vrouw
verwacht een baby. Hij bleek sceptisch over de nieuwe ambassadeur, de heer Verdonk, die laatstelijk consul-generaal in
Houston was. Oud-ambassadeur Langkamp heeft zich in een
condominium in Florida teruggetrokken. Hij bleek Wik na
ons gesprek te hebben toevertrouwd dat hij een geheel andere
indruk van me had na me te hebben gesproken en ontmoet.
Hij is de eerste niet. Hoeveel Haagse rotzakken gaan niet af – al
jarenlang – op de omong kosong125 van kwaadsprekers en verliezers. Verder doet Wik een beetje deftig en diplomaterig, maar
ik heb die perioden tenslotte ook gekend. Omdat volgens hem
zijn zitkamer wordt afgeluisterd, stelde hij voor op het terras te
praten. Muggen dreven ons spoedig weer naar binnen.
125 Indonesisch voor onzin.
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Peters moeder.

Luis Alberto Machado.

Ontmoeting met de president van Venezuela Luis Herrera Campins.

In gesprek met professor Georgii Arbatov over het boek dat ik met hem wil
schrijven.

Jan van Wieringen.
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Havana – Kingston
Het geeft in zekere zin het gevoel thuis te zijn in deze sovjet Ilyushin. Het was natuurlijk een ware beproeving in de warmte
dit vliegtuig binnen te komen zonder dat de airconditioning al
werkte. De blonde Russische stewardess was voor een keer een
schoonheid en de steward bracht me een biertje. Ik zei maar
niet dat ik nooit bier drink.
Fidel en Jimmy Carter hebben hetzelfde probleem: hoe de juiste balans te brengen tussen idealen en werkelijkheid. Sukarno
probeerde het via guided democracy, of democratie met een sterke arm. Fidel via een communistische dictatuur. Carter via zogenaamde liberale democratie. Al deze systemen stuiten op
problemen en roepen ernstige sociale vragen op. Wat is de juiste manier?
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Werd wakker met een droom, dat ik op een zolder moest wonen met een enorm vierkant gat in de vloer. Frits van Eeden
kwam om het te repareren. Je kon namelijk letterlijk door dit
gat in de kamer er onder kijken. Waarom droom je zoiets?
Maak ik me zorgen om Amerbos, of is het een herinnering aan
Frits, die overigens in een van zijn Haagse optrekjes zo’n luik
had. Ik overwoog in mijn droom een kussen door het gat naar
beneden te gooien, maar vroeg me af of dit mogelijk iemand
het leven zou kunnen kosten.
Wim Koesen liet me een briefje achter dat hij was vertrokken.
Wim is de journalist, die in Mexico al wist, dat er in Havana
niets „nieuws” zou gebeuren.
Nam een taxi naar mijn oude vriend Jorge. Hij woont met zijn
moeder in een mooi buitenhuis in een villawijk. Hij was nichteriger geworden. Hij studeert, maar hoe en wat is onduidelijk.
Later kwam hij naar het hotel. De jeans waar hij om had gevraagd pasten als een handschoen. Hij zat achter de piano. „I
will sing for you.” Ik heb het opgenomen, want ik vond dat hij
het prachtig deed. Hij schreef zelf de pianobegeleiding. Hij
vroeg of ik begreep wat hij had gezongen. „Nee,” zei ik, „maar
evenmin begrijp ik Tosca, maar het roert me desondanks.” Ik
vroeg zijn moeder: „How did you make this wonderful guy?”
„Because he had a beautiful father,” antwoordde zij. „He was a
poet but he died.” Zij serveerde ijs maar de taxi kwam al weer.
Ik omhelsde hen beiden. Ik had de ontmoeting niet willen missen. „We have problems, yes,” zei de moeder, „but it is worth
it. We are building a new life. It is not easy but it needs to be
done.” Zo is het natuurlijk ook.
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Ben in mijn gedachten bij Peter.
De conferentie in Havana was een historische ontmoeting van
veel vogels van verschillende pluimage. Die paar mannen (en
vrouwen) vertegenwoordigden werkelijk honderden miljoenen mensen. Hoe is het mogelijk? Hun stemmen worden nauwelijks opgemerkt door de busy bees in Wall Street of Washington, die de status-quo ten eigen gerieve het liefste gehandhaafd
zien, desnoods met gebruik van geweld.
Wik Holtz waarschuwde: „Die sovjettoestellen doen er twee
uur over naar Kingston te vliegen. Neem maar een paraplu
mee.” De overtocht nam één uur in beslag en de airconditioning in het toestel lekte niet.
Kingston, Jamaica
De taxichauffeur David Jackson, die me naar het Intercontinental Hotel bracht, vertelde honderduit. De Amerikanen zijn
crooks. De Russen dito. Castro heeft nooit eerlijk kunnen zijn,
want hij is een politicus, en alle politici moeten leugenaars en
soms zelfs wreed zijn naar de aard van hun beroep. Onze leider,
Michael Manley, praat aardig, maar in de praktijk gaan we naar
de knoppen „while he has a jewel in his hands”. Hij vervolgde:
„I do not like communists. They do not let you decide where
to go, when to leave, or whatever. They allow no freedom at
all, so I never want to live in a communist country.” Maar David gaf wel toe dat zijn grondgedachten over de wereld parallel
liepen aan die van het blok van niet-gebonden landen. Hij refereerde zelfs aan Tito’s redevoering in Havana.
Voor het hotel bood een neger zonder voortanden zijn diensten aan. „I will bring you to the boys.” Omdat ik niet reageerde voegde hij er aan toe: „Or the girls.” Zijn eerste gok was dus
de juiste, als meestal het geval is.
6 september 1979

Ik ontmoette, zoals ik me had voorgenomen, Joshua Nkomo,
de vechtjas uit Rhodesië. Hij kwam net uit de douche. Hij zag
er als een druipende hippopotamus uit, alleen dan met slimme
glinsterende ogen. Hij transpireerde nog steeds en eigenlijk
stonk hij.
Ik vroeg hem naar zijn indruk van de conferentie in Havana.
„No, no, ask me a specific question.”
Hij was tevreden dat het verzet in Zimbabwe eindelijk tot de
conferentie in Havana was toegelaten. Het gebeurde in navolging van de Organization of African States, welke het Patriotic
Front had erkend „as the sole representatives of the people of
160
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Zimbabwe. It puts us right in the middle of the struggle for liberation. It means a new impetus for our people. The West is
losing friends. They are quick in saying that we are influenced
by Communism, as if our people are incapable of making up
their own minds. Why does the West feel this way and says
these things?”
„Because the West realizes it is losing on all fronts. The only label they can fight with is by calling people Communists. They
did this even with Sukarno,” meende ik.
„But that label is not as bad as people want to make it,” vond
Nkomo.
„I know. I know the USSR.”
„It is a description of a way of life,” verklaarde Nkomo zich,
„which is different from the West. When people in another
country choose to apply Communism, who gives anyone the
right to say: ‘this is the wrong system?’ Because your system
might be as bad to them. It is no use to try to make your enemies into enemies of everybody else. This is a mistake. Once
you are beginning to do that, you might be in fact encouraging
people, who hitherto might not have been aware of it, to try
to find out what exactly Communism stands for.”
„It happened in Cuba,” gaf ik als voorbeeld. „When Fidel descended from the Sierra Maestra he thought he would be selling for ever sugar to the US. But there, they called him a Communist long before he ever became one. They blockaded Cuba
virtually ever since liberation, which was insane and a criminal
act of aggression. They pushed Castro into the arms of
Moscow. Have they called you already a Communist, or are
they about to do that?”
„No, no, no, no. I have been called a Communist long before I
began the struggle for liberation. This is the mistake the West
makes.”
„Well, Washington blunders foremost.”
„They call people like us, who are struggling against deprivation, honest prices for raw materials, and rights for the poor:
Communists. The result is, that our people will conclude that
Communism is a very good thing, because these are the good
things they want too. That’s how the whole thing started,
when Russia was attacked all alone by 16 capitalist countries.
The Soviet Communists centered themselves not on capital
but on human beings. This system commends itself to the ordinary masses, to the dispossessed, that is the essence of the matter,” legde Nkomo uit. „You know, Communism appeals to
the ordinary man. It seeks their rights. It seeks to get rid of
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poverty problems. The West should be very careful. You cannot stop Communism by condemning it. Condemnation of
such an ideology actually means, organizing for it, because the
people you criticize for supporting Communism, will then begin to find out what it stands for and will know more and more
about it. I do say to our people in Zimbabwe, had it not been
for the Revolution of 1917 in Russia, Africa would still be a
colonial and imperialist continent. This is a true fact of life on
this globe, no matter what the West says.”
„Manley defended Castro for sending troops to Africa. Would
it come to a point that you in Zimbabwe would ask for Cuban
soldiers? And who is this bishop running around in your country126 claiming freedom in the name of the Lord?” Ik voegde er
mijn bekende verhaal over het achterhaalde gedoe van religie
als opium van het volk aan toe.
„Exactly. That goes back to the days that people needed to be
frightened into submission in order to behave, therefore they
used these colorful gowns and high hats to scare them into religious slavery. The psychology of it all was intimidation, that is
the point.”
„But people in Zimbabwe must now be seeing through this
charade?”
„Yes, they do. They see it clearly. How could we succeed otherwise as a revolutionary liberation movement. Young people,
by the thousands, are joining up.”
„But will you eventually call in the Cubans, like in Ethiopia or
Angola?”
„No. The mistaken view is, that the Angolans never called in
the Cubans to do the fighting for them. They were fighting
their own war in Angola. They defeated the Portuguese. Angola was already free. Only after South African fascists were invading the country, then president Agostinho Neto appealed to
friends against the invaders. So, the whole context of that affair
was distorted. Any nation would have done the same. What
did the West do when Nazi Germany invaded so many countries? They appealed for help. They even were prepared to accept the Soviet Union as an ally. We in the jungles of Africa,
we took part in the fight against fascism. The whole world
considered Nazis an evil against humanity. But, today, the West
supports fascism in South Africa, because it brings them profit.
And, when you fight against this, and receive weapons from
the Soviet Union, then they say we are inspired by Commu126 Ik bedoelde bisschop Abel Muzorewa, sinds 1 juni 1979 president van Rhodesië.
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nism. They ignore, or do not realize, that the people are inspired by the evil that exists, evil that is imposed on them by
imperialist countries. Today, the West allies itself with fascism.
We have to remind them all the time that you are supporting
fascism. P.W. Botha and his lot were detained during the war,
because they were considered Nazis then.”
„It happens everywhere,” vulde ik hem aan. „Suharto betrays
Sukarno and kills one million people and we send Queen Juliana on a state visit to the man.”
„Listen, my dear,” zei Nkomo, „I am not going to join you on
Suharto, because ...”
„He committed high treason and was a tool of the CIA,” viel ik
hem in de reden.
„No. no. There is no proof for that. I am not prepared to discuss Indonesia.”
„Is Jakarta supporting you?”
„No, but unless the people of Indonesia themselves arise
against Suharto, only such an uprising will bring other people
into power.”
„You seem to be going to London for the conference on
Rhodesia. You must have read Machiavelli.”
„Why?”
„Because you going there, is a Machiavellian move. Because,
no doubt in your heart, you’ll look upon that meeting as
ridiculous.”
„It is ridiculous, of course. The Commonwealth countries
have lifted sanctions. To summon now a conference as a constitutional meeting is nonsense. We are talking about war. The
Patriotic Front occupies a big chunk of loyalty through Zimbabwe. We have by our own actions induced them to call a
conference which should be a meeting to directly deal with the
present armed conflict. That is the sole purpose of why I am
going to London, namely to find out if we are now able to get
the British to remove the causes of conflict. We do not want
the war to continue needlessly, but if we are still forced to fight,
we will do so. We should aim at ending the shooting. That is
what London should deal with now, the causes of war. Are
they now ready to remove them?”
„Which means?” vroeg ik hem.
„Transfer power to the people of Zimbabwe. Then, the question of a new Constitution will be solved by itself. It is not the
issue, it is not really a problem. It must be perfectly clear to the
British, that our problem is not constitutional. What we need
to create is an irreversible process for the transfer of power.
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Once we get that, we can negotiate a cease-fire and so on and
so forth.”
„And bishop Muzorewa can perhaps join marshal Lon Nol at
the island of Hawaii?”
„He is a bishop. There are many churches around the world.
He will find one where he can preach the Gospel. But after he
was the cause of murdering so many young people I wonder
what he will preach. This morning the BBC said, that he attacked Mozambique again, which after all is now an independent country. He is at war again days prior to the London Conference using huge rockets.”
„Where does he get those from?”
„From Israel.”
„Are you sure about it?” wilde ik weten.
„Yes, I am sure about it. They are even Israelis to launch them.
My own house in Lusaka was attacked by an Israeli team of terrorists.”
„Can you prove that?”
„Yes, we found an identity card of one of them. There were
ten of them, with the purpose of trying to kill me.”
Kingston, Jamaica – Miami, Florida
Time127 komt met een walgelijk stukje geschiedvervalsing. Het
past beter in de Koude Oorlog-atmosfeer om te beweren dat
de beweging van niet-gebonden landen in Belgrado begon in
1961.
Time stelt Havana voor als een confrontatie van de 87 jaar oude
Tito met de 52 jaar oude Castro over het leiderschap binnen de
Bandungbeweging van 1955. Tito vloog naar Havana met een
gevolg van 160 man. Dat was bedoeld om te voorkomen, dat
Cuba een overval zou plegen op de beweging van niet-gebonden landen. „The old man knows,” aldus een niet nader geïdentificeerde Joegoslavische autoriteit, „that Castro has aspirations to succeed him as the principal figure when he is gone.
But he is not gone yet, and he means to impress that fact on
Castro.” Schandalige ophitsjournalistiek van Time, waar het
team Wibo van de Linde en Robert Kroon ook zo in geoefend
is.
7 september 1979

Miami, Florida
Bracht de nacht door in mijn favoriete club in Coral Gables.
127 Time, 10 september 1979.
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128 The New York Times, 6 september 1979, door Ralph Blumenthal.
129 U.S. News World Report, 10 september 1979.
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Zie dat F.O. Kielman, jarenlang general-manager van de KLM
in New York, eindelijk onttroond is. Hij zat er al toen Frieda,
mijn toenmalige vrouw in 1960, voor de KLM in JFK stewardess
was. Het gaat om oneerlijke transacties en ander geknoei. Heb
de man nooit vertrouwd.128
Ook U.S. News & World Report – het lijkt haast op afgesproken
werk – komt met een onzinanalyse uit Havana. Tito zou bevreesd zijn voor de overname van de beweging van niet-gebonden landen via Fidel Castro door het Kremlin. Daar zijn ze
in Moskou veel te slim voor. Intussen is Fidel gekozen om de
beweging tot 1982 voor te zitten. Vandaar het kabaal vanuit
Washington. Zielig. Hoe klein een grote natie kan zijn.129
Ik belde met Peter op Amerbos. Vertrek via Houston naar Caracas.
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Miraflores Palace, Caracas
Vandaag had ik een ontmoeting met minister Luis Alberto
Machado. Ik voelde me enigszins een bedelaar om op een aantal punten zijn financiële medewerking te moeten vragen, want
ik kan dit soort expedities niet eeuwig uit eigen fondsen blijven betalen. Ik vroeg bijvoorbeeld of hij een bijdrage kon leveren aan mijn bezoeken aan Moskou – waar ik zijn belangen bepleitte bij de president van de Academie van Wetenschappen,
Anatoly Alexandrov – en voor Washington, waar ik het zelfde
deed bij dr. Philip Handler, president van de National Academy of Sciences. Het ging om een bedrag van 2.500 dollar (met
één oog op Peter, die geld nodig heeft in Madrid). Naar, maar
waar. Het deed me er aan denken, hoe vreselijk ik het vroeger
vond om op De Horst geld aan mijn ouders te moeten vragen.
Ik heb nooit meer echt geleerd te vragen waar ik eigenlijk
recht op heb.
„Don’t say ‘Excellency’,” zei dr. Machado, „we are friends.”
Hij voelde er veel voor dat ik een televisiefilm over het intelligentieproject zou maken, zoals ik indertijd als eerste een televisiefilm over Grenzen aan de groei van de Club van Rome had
gemaakt. Assistent Dominguez Ortega was nog enthousiaster
en zei, dat ze in navolging van het Communistisch manifest van
Marx een intelligentiemanifest gingen uitroepen. Het leek me
wat veel van het goede. Ik improviseerde dat mijn honorarium
om de film te maken 5.000 dollar zou zijn, plus 5.000 dollar
kosten, met vliegtickets en diversen rond de 12.500 tot 15.000
dollar. Ik schatte dus de productie van de film, met een TVteam incluis op totale kosten van 250.000 dollars. Met materiaal uitzoeken en het inwerken in het Venezolaanse project
gokte ik op vijftig dagen werk. Uiteindelijk vroeg ik voor de
reizen naar Moskou en Washington toch maar duizend dollar
minder. Er werd een cheque opgesteld voor 1.500 dollar, die
me in drie weken zou bereiken. Beter iets dan niets.
Trouwens, tijdens de rit van de luchthaven langs de zee naar
Caracas in de bergen, ben ik langs eindeloze kilometers krotten en armoedige behuizingen gekomen. Ik hield dat niet voor
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mogelijk in dit OPEC-land. De eerste indrukken voor een bezoeker aan Venezuela zijn dan ook schokkend door die honderdduizenden hutten en krottenwijken.
Lance Morrow stelt in Time, dat het deels „the spectacle of
Western decadence” was, die de ayatollah Khomeini er toe
bracht „orgies of Koranic proscription” in het leven te roepen.
Alcohol, gemengd zwemmen, muziek, dansen, alles uit het
Westen geïmporteerd, werd door de Iraanse Revolutie aan
banden gelegd. Amerikanen begrijpen niets van dergelijke puriteinse veroordelingen. Wat zou er dan wel moeten gebeuren
om Amerika van decadentie te zuiveren?
„Decadence, like pornography (both have something of the
same fragrance), may be hard to define, but most people think
they know it when they see it,” aldus Morrow. Hij geeft dan
het voorbeeld van de snuff-film, „the film on pornography in
which an actress performing sex is actually murdered on screen”.
Een ander voorbeeld zou dat van de Weense kunstenaar Rudolf Schwarzkogler zijn „who decided to make a modernist artistic statement by amputating, inch by inch, his own penis,
while a photographer recorded the process as a work of art”.
Of Keith Richards van de Rolling Stones, die om een visum
voor Amerika te kunnen krijgen zijn met heroïne gevulde
bloed in zijn geheel liet aftappen om door ander bloed te laten
vervangen.
„Decadence is pathology with social implications. It differs
from individual sickness as pneumonia differs from plague.
Decadence is a collection of symptoms that might suggest a society exhausted and collapsing like a star as it degenerates toward the white dwarf stage, ‘une race à sa dernière heure,’ as a
French critic said.”
„To be decadent is to be not just corrupt, but terminally corrupt,” schrijft Morrow verder. „One could construct a kind of
‘worst-case-scenario’ to prove that the US with the rest of the
West, has fallen into dangerous decline.”130 Dat is nu exact wat
ik in Amerika valt tot uitdrukking heb willen brengen. Had ik
dit essay er maar bij gehad.
Ik heb de Nederlandse ambassade gebeld. Er is geen ambassadeur in Caracas op dit moment. De eerste man heet Robert
Fruin. Hij is dus de figuur die minister Machado heeft proberen te overtuigen dat ik „een gevaarlijke man” was. Gelukkig
lijkt de minister meer waarde te hechten aan de aanbevelingen
van Aurelio Peccei, voorzitter van de Club van Rome, dan aan
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hare majesteits diender in Venezuela. Maar nu moet ik daar
weer achteraan.
8 september 1979

Voor zover ik het Spaans kan volgen, krijg ik de indruk dat de
media hier in het algemeen pro-Westers zijn.
Ik vlieg naar een soort Tennessee Valley-onderneming langs de
Orinoco rivier. Het is begonnen in 1960 met een staalproject,
waar urbanisatie op is gevolgd, zodat hier nu 300.000 mensen
wonen. Ontmoet Francisco Aguerrevere, de president van het
zogenaamde Electrificacion del Caroni project, dat zich verder
bezig houdt met ijzererts, aluminium, bauxiet en waterkrachtcentrales. Samen met de gouverneur van de staat Bolivar, dr.
Alberto Palazzi, vliegen we naar een stuwdam honderd kilometer verderop. De natuur is hier overal even prachtig. Wat
weten we toch weinig van de mooie plekken van deze aarde.
Geniet er met volle teugen van.
We landen in Guri op een smalle landingsbaan in de Venezolaanse jungle. We zullen hier lunchen. Een oude Fransoos, die
hier in 1947 arriveerde, runt het guest-house. In dit gebied worden diamanten gevonden. Caracas heeft de hele zaak genationaliseerd, maar lijkt machteloos te zijn, want via Brazilianen
verdwijnt alles naar het buitenland om (natuurlijk) door Israëli’s
te worden opgekocht. Zoals wij niets van de mensen hier weten, weten ze omgekeerd geen moer van ons. Het lijkt een totaal andere wereld. Mijn volgende brief aan Peter moet beginnen met: Schatlief, ik leef toch wel zeer intensief. Of niet? Het
stuwdam project is te vergelijken met Aswan in Egypte. Met
dat verschil dat de Caroni rivier hier een potentieel heeft dat
tweeënhalf maal groter is dan dat van de Nijl.
Wat zou ik over dit alles graag een brief aan mam hebben geschreven, al was het maar om haar op te vrolijken, zoals ik haar
zo dikwijls brieven zond. Dat gebeurt nu meer dan ooit met
Peter. Ik zou een boekje willen maken Brieven aan mijn Moeder,
nà haar dood aan haar geschreven. Eigenlijk wordt het leven als
je ouder wordt niet voller, maar juist leger. Alles en iedereen
die je lief was – tijdens de langste periode in je leven – verdwijnt en gaat in lucht op. Wie zorgt voor Peter als ik er niet
meer ben?
Schreef mejuffrouw Büringh Boekhoudt een brief van drie pagina’s over Cuba. Eveneens mevrouw Matorell.
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131 Nietzsche, The Antichrist, Penguin, 1977.
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Porte Ordaz, Venezuela
We logeerden hier in het Intercontinental Hotel. Het wemelt
van absoluut prachtige jongens die hier zijn vanwege een race
met speedboten op de Orinoco.
„In Christianity, neither morality nor religion come into contact with reality at any point.” – Nietzsche.
Heb dit soort input nog meer nodig, dan aan het zwembad te
liggen. Vraag me dikwijls af in welke mate Nietzsche ook
Freud kan hebben beïnvloed. Of Marx? Ik denk niet het ooit
zo met iemand eens te zijn geweest als met Nietzsche. Daarna
volgen Freud en Jung. Alle andere zijn uitvloeisels van mindere kwaliteit.
„There is, in fact, no alternative for God.” Dat is uiteraard de
werkelijkheid van het universum. Alsof dat alleen al niet voldoende is!
„The good God and the devil, both products of decadence.” –
Nietzsche.
De nationale schuld van de VS nadert de één triljoen dollar.
Weet eigenlijk niet eens of mijn ouders ooit Nietzsche hebben
gelezen. En Peter?
„Love is the state in which man sees things most of all as they
are not.” – Nietzsche.
„Jews made themselves an antithesis to natural conditions –
they inverted religion, religious worship, morality, history, psychology one after the other in an irreparable way into the contradiction of their natural values.” Hij vervolgt: „The Jews are
the most fateful nation in world history: their after-effect has
falsified mankind to such an extent that today the Christian is
able to feel anti Jewish without realizing he is the ultimate consequence of the Jews.”131
„Christianity, the art of holy lying.” – Nietzsche.
Als Nietzsche had geleefd in de hoogtijdagen van de CIA zou
hij waarschijnlijk als gevaarlijker dan Brezhnev zelf zijn beschouwd. Hij zou vermoord zijn of tot krankzinnigheid gedreven, zoals hij trouwens eindigde (als het waar is). Waarom is
Nietzsche, na zoveel ontdekt te hebben over de grondoorzaken van de menselijke waanzin, uiteindelijk zelf dolgedraaid?
Hoe heeft hij dit ooit met zichzelf kunnen laten gebeuren?
Want nu reageren ze natuurlijk met: Oh, well, those were the writings of a madman.
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Zou nu zin in een ventje hebben; not to screw, but to cuddle. Maar
ik moet eerst aan vragen voor president Luis Herrera Campins
werken en voor minister Machado.
„Convictions are prisons.” – Nietzsche.
„Freedom from convictions of any kind, the capacity for an
unconstrained view, pertains to strength.” – Nietzsche.
Eigenlijk zou ik de pagina’s 172-173 uit The Antichrist in zijn
geheel moeten overnemen. „The ‘believer’ does not belong to
himself, he can be only a means, he has to be used, he needs
someone who will use him. The believer is not free to have a
conscience at all over the question ‘true’ or ‘false’: to be honest
on this point would mean his immediate destruction. The
pathological conditionality of his perspective makes of the convinced man a fanatic – Savonarola, Luther, Rousseau, Robespierre, Saint-Simon – the antithetical type of a strong, emancipated spirit. But the larger-than-life attitudes of these sick
spirits, the conceptual epileptics, impresses the great masses –
fanatics are picturesque, mankind would rather see gestures
than listen to reasons.” Daar zijn ze, Brezhnev & Co., of Mao
en ga zo maar door.
„The most common lie is the lie one tells to oneself: lying to
others is relatively the exception. Now this desiring not to see
what one sees, the desiring not to see as one sees, is virtually the
primary condition for all who are in any sense ‘party’: the party
man necessarily becomes a liar.” – Nietzsche.
Ik geloof dat het in Caracas, zoals Jantje van Wieringen voorspelde, wemelt van de nichten ’s avonds. The question is: what
is the score; business or pleasure? Er werd getippeld, maar er
was niets bij.
10 september 1979

Vanmorgen leerde ik dr. Machado beter kennen. Zijn bureau is
vrijwel permanent in chaos. Hij begon met mee te delen dat de
president me vanmorgen niet kon ontvangen. Er moest een
brief weg naar de Spaanse minister van Onderwijs, hij rommelde met stapels binnengekomen brieven. Hij vroeg wederom
waarom ik de minister van Landbouw wilde ontmoeten. Andermaal legde ik uit dat Nederlandse zakenlieden (Dirk Keijer)
geïnteresseerd waren in silobouw. „Perhaps we can offer some
help here.”
„But that is the job of the Dutch ambassador,” riep hij uit.
Ik vertelde dus dat ik met de plaatsvervangend ambassadeur132
132 Er was op dat moment geen ambassadeur in Venezuela.
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Robert Fruin zou lunchen, tenslotte de man die minister
Machado vertelde dat ik „een gevaarlijke man” was.
Hij vervolgde: „You and I are friends. Let’s get straight what
really happened. It was not the embassy who told me that you
were dangerous, it was someone connected with the Dutch
Government. The man said: ‘Oltmans is a wonderful journalist, but he is always involved in scandals.’ So that is why not he
but I said: ‘a dangerous man’. I said it as a yoke, so please forget
it.”
De man begreep kennelijk dat ik het incident bij Fruin te berde zou gaan brengen, dus hij wilde die mogelijkheid met variaties op het thema bij voorbaat afwenden, of althans verzachten en verleggen. Maar daar trap ik niet in. Die schandalen
worden me opgedrongen, omdat ik weet dat ze tegen me bezig
zijn maar het nog steeds niet kan bewijzen. Het gebeurt achterbaks, ook zo typerend voor Hollanders. Strijden met open
vizier is nadat graaf Floris V door het ijs zakte, uit de mode geraakt.
Lunchte met de heer Fruin in Le Gourmet. Hij is een soort
Hollandse boer, met ruwe handen, en zijn ogen staan te dicht
bij elkaar. Of hij me kende? „Wie niet?” Maar hij leek nieuwsgierig naar wie ik was en leek het een ongebruikelijk uitje te
vinden. Minister Machado had een verhaal over zijn project
voor het Corps Diplomatique gehouden en de vraag deed de
ronde: „Who is this fanatic? But president Herrera Campins
seems to have full confidence in the chap.” We spraken over
landbouw. Nederland importeert voor 100 miljoen melkpoeder. Ik kon de minister zeggen: „We are ready for more trade,
we have an agricultural attaché”. Hij wil eigenlijk naar Londen,
Washington of de VN en heeft dit het ministerie meegedeeld.
„Ik moet tot mijn schande bekennen,” zei Fruin, „zelfs nog
nooit in de VS te zijn geweest.”
Ik dacht: dan ben je die input dus ook de kwart eeuw, die ik
daar heb gehad, misgelopen. Hij noemde Anwar Sadat een
jongleur. Hij had er gezeten. „Egypte is de Arabieren, 36 miljoen.” „Wat bedoelt u?” vroeg ik. „China is Azië met 900 miljoen, maar waar is de ‘power’?”
Fruin vertelde dat journalisten nooit contact met de ambassade
opnemen. Jan van Wieringen was „een vriendelijke jongen”.
Jan van der Putten „heeft zo zijn eigen ideeën”. En ik ben dus
de gevaarlijke man. De lunch verliep acceptabel. Ik wilde mijn
„vijand” in Caracas gewoon beter kennen.
Toen minister Machado ook nog aankondigde, dat hij dichter
was, en dit onderstreepte met een boekje Song to Materialism,
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vroeg ik me meer dan ooit af wie de man eigenlijk was. Ik heb
hem nu bijvoorbeeld in boze momenten gezien dat hij met zijn
ogen rolt, en de kamer op en neer loopt, dat je denkt: de man is
mesjogge. Nu hield hij een vurige toespraak over de vrouw als
de mooiste schepping in de wereld. Ik krijg af en toe kippenvel
van hem. Maar vlak voor mijn ontmoeting met president Herrera Campins vroeg hij me nadrukkelijk: „Are you going to
write a book of interviews about intelligence, like you did for
the Club of Rome on Limits to Growth?” Dat is inderdaad een
splendid idea. Hij moet me dan wel een paar tickets around the
world geven. Ik zal het doen.
Intussen ontmoette ik Rubén Osorio Canales, president van
Venezolana de Televisión. Ik schatte hem 38 jaar oud, met een
vette pens à la Carel Enkelaar. De man bleef vaag. Het zou te
kostbaar zijn om mij een televisieteam mee te geven, tenzij dr.
Machado fondsen beschikbaar stelde. Ik legde uit, dat er weinig
over de vele programma’s van Machado in Venezuela in het
buitenland bekend was, zoals projecten met kinderen van Indianen aan de grens met Brazilië, waar ik één en ander over had
gehoord. Hij wilde mijn film over de Club van Rome voor de
NOS uit 1971 zien, welke de doorbraak van Grenzen aan de
Groei in Nederland veroorzaakte.
Hij gaf me een uitnodiging voor een concert door veertig Indianenkinderen die volgens de Japanse Suzuki-methode in enkele maanden tijd viool hadden leren spelen. Ik zei: „You
should invite Harold Schonberg, music critic of The New York
Times, because there is the publicity you need.” Misschien kan
ik dat nog tijdig voor elkaar krijgen als ik in New York ben.
Ontmoette de jonge Belg, Gunther Pauli, die zich met de Club
van Rome bezig houdt. Hij heeft mijn advies opgevolgd en
werkt aan een proefschrift over handel met de USSR. Hij heeft
zich aangemeld om als vrijwilliger te werken op de ambassades
in Moskou, Tokio of de Verenigde Arabische Emiritaten. De
Belgische ambassadeur in Moskou had geantwoord er geen zin
in te hebben Godfather voor hem te gaan spelen.
Gunther was bij de Belgische ambassadeur in Caracas geïntroduceerd via een brief van minister Simonet. Hij zei dat het hem
eigenlijk in verlegenheid bracht hoe de diplomaat zich vervolgens voor hem uitsloofde. Dat begrijp ik dus ook niet, want
Gunther is een nogal streberige jongeman met ontegenzeggelijk aanzienlijke charmes. Hij doet me uit de verte enigermate
aan mezelf denken uit 1948 toen ik op ongeveer zijn leeftijd
naar Yale University vertrok.
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Het is gewoon schandelijk om te zien hoe vanuit Washington
„het nieuws” over de sovjetbrigade op Cuba wordt aangezwengeld om toch vooral de prestigieuze Conferentie van
Niet-Gebonden Landen in Havana in een kwaad daglicht te
zetten. Ze hebben senator Frank Church gebruikt om het bericht te lanceren. Er zouden zich 2.000 tot 3.000 sovjetmilitairen op Cuba bevinden. Church heeft Carter gevraagd deze
sovjetinfiltratie van de „American hemisphere” niet toe te laten. Vanzelfsprekend mogen de Amerikanen op de hele planeet
doen en laten wat ze willen want de hele aarde is Amerikaanse
invloedssfeer, maar als de sovjets een kijkje komen nemen in
Havana zijn ze natuurlijk verkeerd bezig. Senator Frank Church
moet bovendien een zetje geven aan zijn herverkiezing als senator, dus hoe kan je hier beter in slagen dan door de Cubaanse affaire nieuw leven te inblazen?
The New York Times133 waarschuwde: „Americans need to keep
their wits and see this episode in perspective. It is not another
missile crisis requiring plans for attack or blockade.”
Buitengewoon plezierige ontmoeting met dr. Beatriz Manrique, psychologe, die zich met het Machado-project intensief
bezig houdt.
Om 16:30 was ik in het buitenhuis van de president van de republiek, La Casona, een soort haciënda-achtige villa, als paleis
ingericht. Ik werd door een adjudant in luchtmachtuniform
opgewacht. Hij heette me welkom.
Het werd een prettige ontmoeting en een uitstekend gesprek.
Als tolk trad Hector Gouverneur op, Traductor Intérprete del
Presidente de la República. Herrera Campins was inderdaad
een man met donkere, schrandere ogen, keurig kostuum,
zwarte lakschoenen. De tolk, een lange kleurling met een wandelstok, lefzakdoekje en een beetje getikt, zat zowat op mijn
schoot. Hij sprak veel te hard en vertaalde slecht en onnauwkeurig. Ik wandelde de salon binnen om 16:50 uur en vertrok
om 17:25 uur. Later liet ik de tape aan dr. Machado horen.
„This is the first time I hear the president talk about me. He
seems to appreciate my work.” Hij wilde de tape mee naar huis
nemen, maar dat wilde ik dus niet. Die gok wilde ik er niet op
wagen. Maar wat duidelijk is: ik ben haast ongemerkt al aan
een nieuw boek van gesprekken over intelligentie begonnen.
’s Avonds was er een tentoonstelling van schilderijen van
Amintore Fanfani, waar ook de president en minister Machado
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rond liepen. Oud premier Fanfani had zelf een vliegtuig gemist, maar zijn echtgenote nam de honneurs waar.
12 september 1979

Dit bezoek was een succes. Ik kan in ieder geval 1.000 dollar
voor Peter opzij zetten. Als ik in New York arriveer, bel ik
hem als eerste op.
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13 september 1979

Belde Peter gisteren al op het vliegveld. Edwin van Wijk is op
Amerbos bij hem. Alles is okay.
Nam een kamer in het Van der Bilt YMCA, mijn favoriete plek,
goedkoop en met privacy. En een enkele keer een acceptabel
ventje op de koop toe.
Vandaag begint in het American Museum of Natural History
een Margaret Mead Film Festival. Het wordt voor de vierde
maal georganiseerd. Zou alles willen zien, maar daar is dus helaas geen beginnen aan.
De opgeklopte rel rond Cuba duurt voort. The Wall Street
Journal voorspelt een hele serie crises à la Cuba in de wereld,
omdat de sovjets blijven proberen de overheersing van de VS in
te perken. Richard Burt meent dat wellicht de nieuwe confrontatie met Cuba langs diplomatieke kanalen in Moskou kan
worden teruggedraaid. Er wordt in Washington gevreesd dat
het kabaal rond Havana dermate werd opgeblazen dat gezichtsverlies voor de VS niet kan worden voorkomen. Bernard
Gwertzman schrijft in The New York Times134 dat de regering
Carter nu denkt dat de sovjetmilitairen op Cuba zijn om Cubanen op te leiden voor de strijd in Afrika.
Zelfs The New York Times produceerde een absoluut misselijk
en kleinerend hoofdartikel over de negentig niet-gebonden
landen die in Havana bijeen zijn geweest.135 Het slotcommuniqué wordt omschreven als „a record for woolly silliness”.
Men zou hebben besloten tegen alle vormen van overheersing
in de wereld te zijn „except those promoted by the Soviet
Union”. De arrogantie kan niet op. Ik voeg het hier bij.136 Het
zegt alles over de houding die de Amerikanen jegens ontwikkelingslanden zullen blijven innemen. Ze denken dat zij zich
dit van eeuwigheid tot zaligheid zullen kunnen blijven permitteren. Ik denk dus – vandaar Amerika valt – dat dit niet het geval
zal zijn. Het is toch eigenlijk een ramp, dat dankzij de sabotage
134 The New York Times, 12 september 1979.
135 The New York Times, 11 september 1979.
136 Zie bijlage 14.
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vanuit Den Haag, ik nergens, als andere journalisten, mijn mening in Nederland kan verkondigen.
Ontmoette Lloyd deMause, directeur van het Psychohistorisch
Instituut in New York, als altijd interessant. Ik vertelde hem
over het intelligentieprogramma in Venezuela en vroeg of hij
dacht dat dit mogelijk was. „Or is it crazy?”
„You know me. I think, intelligence is the last thing that makes
any difference. The emotional side, to me, is far more important than the intellectual side. No matter how smart you are, it
all depends on how your emotions function. The Nazis had
some awfully smart people around inside the party. It’s the
heart that matters. Where is the heart?”
„You go that far?” vroeg ik verbaasd.
„Gee, I really do. I got to the point, that I have become more
and more radical in terms of where your heart directs your intelligence.”
„But do we know anything pertinent about the interaction between thinking and feeling?”
„Sure, we know a lot. Psycho-analytical theory is based on exactly that. Recently a book was published about the scientific
value of psycho-analysis, even in two volumes. It lists an enormous number of experimental psycho-analytic testing. It
comes to the conclusion that psycho-analytic theory, though
everybody says it is not tested, is in effect more tested than any
theory in the history of psychology. Most of the tests are positive. Anyway, we know a lot. The same way, we are beginning
to know about historical groups and group-fantasies, to understand that it does not matter how smart or intelligent you are.
What did they call the Vietnam fiasco? The best of the brightest. Right. Here were our best and brightest people at work.
Walt Whitman Rostov, and all the others, all of Harvard went
those days to Washington.”
Hij vervolgde: „For decades Americans have been saying: ‘if
we could only get the intelligent people out of Harvard to
work for the Government, our problems would be solved.’
John F. Kennedy got most of his people from Cambridge and
what did they do? They went to war in Vietnam for a dozen
years.137 It was a damn thing to do for an intelligent bunch of
people. Their hearts were screwed up.”
„When you say hearts, you mean, emotions?”
„Yes. Take Jimmy Carter. He has a higher IQ than any president in history of the United States, I guarantee you. If you
137 JFK wilde juist na 1964 de troepen uit Vietnam terughalen. Het was Lyndon Johnson
die de oorlog begon.
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take an aptitude test on this man, you will discover he has the
highest IQ and is brighter than anyone we ever had before him
in the White House.”
De Mause meende dat Carter onder enorme druk stond vanuit
het publiek om zich macho op te stellen namens de VS.
„The cartoons, the headlines, the metaphors and opening paragraphs, that we have been analyzing in Time or Newsweek point
into one direction, one kind of imagery, ‘collapse’, ‘death’, ‘destruction’. I describe the inside of American heads right now in
a state of collapse paranoid being. It is full of destruction and
collapse, and of ego boundaries, collapse of confidence in ourselves and in our leader. There is hatred, rage, and what we are
asking him to do is to handle that rage. We want Carter to find
some place for an outlet. If he does not find a way to handle
that rage, we are going to direct it towards him. So far, he has
failed over and over again to find us a place to dump that rage
into.”
„Carter is too intelligent to start a war?”
„Maybe he is. Maybe he has got some sense. Eisenhower did
the same thing. He did not go to war during the eight years of
his reign. But when everybody was screaming at him, like: ‘We
have got to get into Dien Bien Phu, we have got to throw
atomic bombs on the edge of China because Quemoy and
Matsu islands were so terribly important to us’, Eisenhower
would go out on the White House lawn and we would scream
at him that he was a dumbbell. We are doing that to Carter
right now. We are pressing Carter to throw his weight around
about Soviet troops on Cuba right now, be tough, tough,
tough.”
„What will happen next?”
„He has got to find a way to handle our rage. Look at the cartoons in the media. The death images are directed towards
him. Why did Carter go to the mountain top during his vacation? Remember Moses went there, when everything was collapsing around him, when he did believe in God, and received
God’s message and came down. Watch the people now who
are full of libidinal and sexual dancing around golden calves.
We have new orgies around gasoline pumps. The people who
draw up these cartoons are normal people, but they don’t realize that they give vent to all these widespread feelings of frustration and rage.”
„When is your next project available, the one in which you
maintain that all children are unhappy. Perhaps that’s why we
have in Holland Mother Juliana as Queen?”
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„I do not quite understand the imagery the Dutch use for their
Queen. I am sure it is maternal. Do they hate her? Is it repressed hate or rage?”
„No, it’s boundless joy and love for her majesty. She represents
God and says so herself: The job is given to her by the Lord, of
course. Completely cuckoo.”
„Sheer love? Idealized?” wilde Lloyd weten.
„I think it goes back to the pharaoh’s. The queen has the function in the collective psyche of the ideal mother, without faults,
who loves us all, and is protecting all children.”
„A totally idealized good mother image. Where does the splitoff hatred disappear to in the political system in the Netherlands?” vroeg hij me.
„To the prime minister and the cabinet or political leaders in
general. But are you sure that the hatred needs to be there?”
„The political system is there to keep apart your real mother,”
meende Lloyd. „You have to both love and hate at the same
time, you have to stand the guilt, that you hate her, while it is
the same person that you did in fact love, because she took care
of you, so that’s very hard to take. Feeling guilty about one’s
hatred, it is hard to love fully. But in politics, you can split this
stuff apart and keep the hatred away from the love.”
„We have now one hundred years queens at the top in our
kingdom, and while satellites circle Venus, can you tell me how
this symbol still survives?”
„How do we take a lot of other things serious? We put these
mortals up as puppets to fill fantasy needs. First, we have a fantasy in our heads, and next we pick someone to embody it. It
doesn’t matter what kind of people they are. If Hitler had been
shot in 1932, Germany would have gone into the same direction and become a fascist state. They would have put up some
other puppet there. They still would have wanted to kill the
Jews. This had nothing to do with Hitler’s personality.138 Of
course, Adolf had a perfect personality for all these things. You
usually find a very crazy person to do very crazy things. But
then, there are lots of crazy people to pick from.”
„At random galore.”
„You need mentally stable people at another time. It all depends in what phase, what cycle you are in.”
„But why does Germany get into such a phase, and for instance
Holland and Sweden not at all?” vroeg ik me nu af.
„I have not studied as yet long periods of peace in any country.
138 Ik moest denken aan Nietzsche, die ook het nodige over joden schreef en alom werd
bewonderd, ook door Hitler.
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I have studied various periods where they threw out bad leaders and killed them. In the parliamentarian system you can
throw a bad leader out. Here we would have to impeach a
leader, if he is bad, in order to get him out. But to do this is difficult. When Richard Nixon was collapsing and we needed either to go to war or to kill him, we directed him through our
fantasies to commit political suicide by paying off the Watergate conspirators. Therefore, we could end up killing him by
forcing him to give up his leadership position. In the parliamentary system you shift leaders by voting them out of their
jobs.”
„But is there a clear explanation why the world still embraces
thirteen kings and three queens?”
„I really do not understand this myself. You will have to figure
that out. Discover first what the imagery is. Actually, you will
have to sit down and do a fantasy analysis of somebody talking
about the queen. Discover what images are used, what
metaphors are used, what strong feelings are expressed, what
the body language is. Just circle them and you will be surprised
how awful that circling turns out to be.”
„Lenin is a similar totem,” zei ik.
„I am not sure that your queen plays that kind of image. It may
be more like a representative of the group or a substitute for the
feminine group who is being conquered, I don’t know. Do political leaders win the confidence of the queen?”
„The queen perhaps does but in the end it is irrelevant, because
the queen is a puppet and not supposed to open her mouth.”
„Is she always portrayed as watching the political process? With
big eyes, like a Mummy, always watching? The political
process is going on like a play-group. Mummy is off here, on
one side of the play-ground, watching whether the subjects are
good or bad. If they are bad they are being spanked,” verbeeldde Lloyd.
„I received a letter,” gaf ik als voorbeeld, „from Rabbi Marvin
Antelman, Chief Justice of the Supreme Rabbinic Court of
America139 in which he confirmed that Henry Kissinger had
been excommunicated. There you have another aspect of
totemism.”
„If you want a real splash, find out what he writes in his memoirs that are about to be published,” was Lloyds reactie.
„Each historical group,” vervolgde hij, „each area or country,
has to get rid of this rage somehow, which essentially is direct-
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ed to their leader. It is the function
of certain groups to be delegate
groups, thus delegates of the main
group. Jews have been the eternal
delegates for European rage for two
thousand years.”
„You are now speaking of the group
fantasy of Judaism?”
„Through fantasy the leaders are becoming aware that religion is dying.
God is dead. Who takes religion any
longer into account anymore anywhere in the world?140 The notion
of the Westbank belonging to Israel
is crazy, just because some prophet
back in the desert decided it had to
be that way. I see the religiosity of
Israel being delegated by the rest of
the world. The non-jews have said
to the jews that they will be allowed to be religious. We will all
nod at them. We won’t attack them. We give them permission
to be religious. Be religious and be super-patriotic, because if
you antagonize the world, antagonize the Arabs, antagonize
America of Jimmy Carter, as you are as nasty as you can be, as
super nationalistic as you can be, we at least have one last religious playground for our irrational emotions. We will encourage you to act out, what we ourselves can no longer do. We
have atomic bombs, we cannot fuck around with our own nationalism, we can’t push the Soviets around that much anymore, because they have atomic bombs too and so on. This is
all very dangerous. In Israel we created a play-ground for our
irrational group-fantasies. That is too, why we pour so many
arms in there. Eight billion dollars in modern arms to guarantee
peace. Somewhere along the line somebody has to wake up.”
„You are saying, that human beings need a proper outlet for
their irrational fantasies?”
„It seems we do have these fantasies.”
„Can’t we find other ways to act out fantasies, that anyway
have nothing to do with reality?”
„I don’t know. That is our problem to do it non-violently.”
„How do these irrationalities get into our heads in the first
place?”
140 In 1979 had het fundamentalisme nog niet wereldwijd toegeslagen.
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„They originate in our emotionally laden bad and confused
childhood.”
„Then we are back in Caracas and the Machado program. As
Jose Delgado says: ‘Avoid coding the nonsense accumulated in
a few thousand years of history into children’s heads.’”
„Yes, but instead of programming children’s minds, I would
phrase it a little different. So far we programmed hatred in
children’s minds, because the family is a cauldron of hatred.
Kids essentially grow up infantile. It is infantile to simply act
out group fantasies. We have to have a revolution in the family
atmosphere. Instead of hatred we have to pour love and good
health in. Then you will act rational. If we continue to pour
hatred in, then kids will be growing up irrationally.”
„And remain irrational throughout life,” trok ik zijn verhaal
door.
„Well, that’s a simplified version. We are in a hate culture. We
are trying very hard to overcome it. If I were to be asked:
‘Where do you apply the world’s resources as the greatest
leverage towards future rationality, towards the future in general?’ I would say: apply them during those first six years that
the young person’s mind is growing, and being shaped. You
apply love, health and understanding.”141
„You feel that parents are doing that, aiming at that result?”
„They are. But they are certainly not trying to do it socially, or
as a group. Our government expenditures, the social input, do
not start prior to a child being six years old. In 1864, a bunch of
people were sitting around like you and me now. They were
saying: ‘I have a dream. What if there were a million teachers
in the USA? Would it not be wonderful if the entire country became literate?’ Now we know that that’s not enough. Now we
know that literacy is only one tenth of the whole story. The
other nine tenth, those first six years we virtually ignore. I
imagine, that one day, their might be one million psycho-analytic social workers or helpers. That families, when the child
goes into the home when it returns from the birth clinic, will
be guided four times a week for one hour a day by visiting psycho-analytical social workers. They have them already in a few
areas as a try out. They are going in to help the mother. Because, after all, if the mother feels, that she is loved, she can give
more love to the child.”
„Now, that is exactly what dr. Machado and his teams are doing right now in Venezuela,” riep ik uit.
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„You have got to get into homes.”
„They do that right now in Venezuela via television. Mothers
are being told via TV-ads what not to do in order not to damage
their offspring irreparably.”
„That is part of the story, sure. But what you are saying is not
enough either. You have got to get inside the home.”
„What better way then through the television screen?”
„To do it intellectually is not enough. The worker has to see
the mother with the child and see that the mother lets the baby
cry perhaps too long, or that the mother is smothering the
child on her breast, because the mother is clinging to the child
too much in order to satisfy her own breast or unfulfilled breast
needs. There are dozens of things that mothers do wrongly.
Parents should be helped and behavior at the source of the
child’s life during those first six years has to be corrected. It
costs too much effort to undo the damage later. Crises occur 30
or 40 years later and then they need ten years of psycho-analysis. Who can afford this? It costs much less to bring social psycho-analytical workers into homes early on, then to have to
pay at a later date for guards at penitentiaries, or to have to
quell riots and burned down areas, set afire by people running
wild, or name all the other neurotic problems you have.”
„Including war,” voegde ik toe.
„Fortunes are spent on wars. If we could direct defense budgets to the social helpers in the family, that is leverage. Intelligent emotional approaches have to be followed. We don’t need
more teaching, more knowledge or book learning. The best
way for Venezuela to do it is through life person-to-person interpersonal contact.”
„In other words, instead of training an army of one million soldiers, who know how to shoot and destroy, you would raise an
army of psycho-analytic medics.”
„That is right. It took us in America one generation to educate
and train one million teachers. This was just before the turn of
the century. By enormous expenses we poured money into
training teachers. Do you realize, that the International Psycho
Analytic Society has perhaps 6.000 members in the entire
world of 4,2 billion people?”
„Yes, in Japan there are only a few dozen psycho-analysts on a
population of 130 million.”
„If you want to know where to put the leverage in stopping
wars, in stopping irrational and random behavior, or violence,
we have to put the leverage in those six first years that the mind
of the child is being shaped. That is my own personal Utopia.
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Peter schreef een brief. „I want to spend another week at least
in Tilburg. It did me so much good to be with my Mother. It’s
like it soothes my subconscious. She surprises me more and
142 The New York Times, 12 september 1979, door Anthony Austin.
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Every thinker has an Utopian vision of how to change things
and make a better world.”
„I was rereading some Nietzsche these days, who wrote many
ideas so essential to our discussion. Can you explain why one
hundred years later he is largely unknown and ignored?”
„When we publish in our Journal of Psycho History an article on
group-fantasy, it is just too much for people to digest. It’s too
wild for them, too crazy, too commonsensical to believe that
what is happening in the world, is just that. People are constantly going to war for internal reasons. They split-off their
rage at their leaders. And you ask about Nietzsche who is even
much more difficult to understand. All I am doing is take my
readers by the hand and tell them to look at this but it is too
difficult for them.”
„But Nietzsche is not that hard to understand either.”
We spraken één uur samen. Flarden van ons gesprek waren interessant als altijd met Lloyd.
Eindelijk beseffen de sovjets dat Iran in de handen van gekken
is gevallen. Izvestia publiceerde een commentaar, dat de zogenaamde Islamitische Revolutie van ayatollah Khomeini een
schoolvoorbeeld is van uit de hand gelopen religieus fanatisme.142
Bijna was ik St. Patricks Cathedral binnengegaan, uit macht der
gewoonte, om twee kaarsen te branden. Ik kwam bij de ingang
op mijn schreden terug, want die handeling verrichten zou in
strijd zijn met wat ik denk en zeg. Nietzsches invloed?
Op het Nederlandse Consulaat werd geheimzinnig gedaan en
overleg gepleegd – deuren eerst gesloten – over mijn verzoek
een extra dik paspoort te kunnen krijgen in verband met mijn
vele reizen en visa. Walgelijk.
Kwam op weg naar een restaurant met Mora Henskens de Indonesische diplomaat Abdullah Kamil tegen, met vier landgenoten. Hij was zeer hartelijk, maar ik zei hem het buitengewoon triest te vinden dat Indonesië in Havana werd gerangschikt onder de conservatieve ontwikkelingslanden. Hij antwoordde met de hand op het hart: „All that matters is how we
feel.” Hij was zelf ook in Cuba geweest.

■
1979

more like her strength of thinking and her mild outlook on life.
Getting me another bike really moved me and she treats me
with so much respect.”
Hij heeft op mams sterfdag, zoals ik heb gevraagd, „een beautiful groen takje dat ik ergens plukte, in het vaasje voor je Moeder gezet. Het staat er nog in. It looks so green and pure. Burned a candle in het Begijnenhof terwijl men het rozenhoedje aan
het bidden was, dat ik zelf ook duizenden malen heb opgezegd.
In die paar seconden kwamen allerlei flarden van mijn katholieke verleden terug gevlogen,” aldus Peet.
Ontmoeting met H. Shirley Amerasinghe, president van de
derde conferentie inzake UNCLOS (VN-zeerechtverdrag). „The
untapped mineral riches of the sea represent great temptations
to the technically advanced nations,” schreef The New York Times.143 Ook de ontwikkelingslanden zullen alles in het werk
stellen om uit de zee rond hun landen een slaatje te slaan. „The
life and other treasures in the sea have become vital to millions
of people. The political problems involved in mining minerals
and drilling for oil and gas have become critical,” aldus de Times. Voor de VS bemoeit Elliot Richardson zich er mee, dus
een van de beste mensen die zij hebben. Het gesprek met de
heer Amerasinghe begon 45 minuten te laat. Ik schreef net een
briefje dat ik weer vertrok. Rode roos in de revers, een Sri
Lankees van de oude koloniale stempel. Hij verontschuldigde
zich wel, maar begon met een telefoongesprek dat twaalf minuten duurde. Het ging over problemen met zijn auto. Veel
bijzonders had de man me niet te vertellen, en eigenlijk had ik
mijn werkelijke belangstelling al verloren.
Mijn volgende gesprek was met rabbi Alexander M. Schindler,
president van de Union of American Hebrew Congregations.
Aardige man, in een sweater, informele ontmoeting.
Er bestaan niet al te hartelijke betrekkingen in de VS tussen joden en negers. Negers vinden dat de joodse zakenwereld gewoon doorgaat met zaken doen in Zuid-Afrika, in plaats van
rekening te houden met een onmenselijke behandeling van
zwarten in dat land.144 Elf Amerikaanse joodse organisaties hebben nu stelling genomen. Schindlers club heeft 1,2 miljoen leden met 750 aangesloten synagogen. Hij is bevriend met
Menachem Begin en heeft contacten met Anwar Sadat en het
Witte Huis.
De rabbi vertelde dat toen Andrew Young als prominente neger werd weggewerkt als ambassadeur bij de VN – omdat hij
143 The New York Times, 4 mei 1979.
144 Eerder asociaal dan onmenselijk.
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Had last night the longest blowjob in history. Sliep daarna in de
YMCA als een blok.
De actrice Jean Seberg (40) heeft vorige week zelfmoord gepleegd door een overdosis barbituraten. Thans is bekend geworden dat de FBI in 1970 toestemming vroeg en kreeg van J.
Edgar Hoover om bekend te maken dat zij zwanger was, zodat
dit „would cause her embarrassment and serve to cheapen her
image with the general public”. Dat vond de FBI nodig omdat
145 Gepubliceerd in NieuwsNet, 20 oktober 1979, zie bijlage 16.
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contacten met Palestijnen zou hebben gehad – dit de joodse
lobby in de schoenen geschoven werd. „Dat is absolute nonsens. Geen enkele joodse organisatie heeft bij het Witte Huis
aangedrongen op de vervanging van Andrew Young.” Volgens
rabbi Schindler ging het er in werkelijkheid om de PLO van een
terreurorganisatie om te buigen naar een aanvaardbare onderhandelingspartner.
„Toch is er een golf van antisemitisme onder negers hier opgestoken.”
„We hebben nota genomen van deze schandelijke trend in
onze betrekkingen met de zwarte gemeenschap. Het is duidelijk dat Young als invloedrijke man uit de affaire naar voren zal
komen.”
„Khadaffi zegt nu, dat hij de Amerikaanse zwarten zal gaan financieren.”
„Dat zou inderdaad een gevaar zijn. Vergeet niet, dat de joodse
steun voor de rechten van zwarten in niet-materiële zin even
belangrijk was. In 1964 was bij de demonstraties in Mississippi
de helft van de betogende studenten joods. Drie van de toen
door de politie vermoorde studenten waren joden.”
„Hoe verklaart u het gewijzigde prestige van de PLO in de wereld?”
„Dat het prestige van de PLO is gestegen, is betreurenswaardig.
Het is een feit dat men uiteindelijk geen overeenkomst kan bereiken zonder hen er bij te betrekken. Maar er bestaat in de VS,
ook onder de zwarten, veel verwarring over de strijd van de
PLO en de zaak van de Palestijnen.”
Tot mijn verbazing vond Schindler het dus ook geen verstandige politiek van Israël om op dit moment juist door te gaan met
het bouwen van nederzettingen in Arabisch gebied. Ik vond de
rabbi een schrandere en liberale figuur.145 Hij noemde overigens rabbi Antelman en Co. „a bunch of lunatics”.
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Seberg de Amerikaanse zwarte beweging steunde. In 1970 was
zij zwanger van de Franse diplomaat Romain Gary. Toen zij
dus de via het zogenaamde COINTELPRO (Counter Intelligence
Program) van de FBI, leugens las over haar en een Zwarte Panter, raakte zij er dermate van overstuur, dat zij moest worden
opgenomen en het kind verloor. Gary heeft nu in Parijs gezegd
dat de FBI er in was geslaagd haar leven te vernietigen. Luns en
zijn kornuiten proberen met mij al jarenlang hetzelfde te doen.
Ze zullen toch van goede huize moeten komen willen ze er bij
mij ooit in slagen.146
Dr. Elisabeth Kübler-Ross, de Zwitserse psychiater, de pionierster op het gebied van begeleiding van stervenden, heeft
zich nabij San Diego gevestigd in een villa genaamd Shanti Nilaya – wat Home of Peace in Sanskriet betekent – om zich aan
spiritualisme te gaan wijden. Thanatology betekent dus: de studie van de dood. Geleidelijk aan is zij overtuigd geraakt dat
„there is no death, but life after life, a happy existence in which
all the physical ailments and mental problems of the body disappear.” Hoe komt ze er aan? Hoe weet zij dit zo zeker? Haar
stelling heeft heel wat wenkbrauwen doen fronsen in de wetenschappelijke wereld. Zij zegt „to have encountered materialized supernatural spirits” waardoor nog meer wetenschappers zich blijkbaar van haar afkeren.147
Nu heeft zij haar „workshops for the dying” ook nog samengevoegd met een onduidelijke Church of the Facet of Divinity,
opgericht door een voormalige fabrieksarbeider en diens
vrouw. Ik zal nooit begrijpen hoe verondersteld intelligente
mensen in de soep terecht komen of naar spiritualisme grijpen,
als ze het niet meer zien zitten. Lex Poslavsky schijnt nu ook
op zijn oude dag tot de Roomse kerk te zijn toegetreden, zij
het onder invloed van zijn tweede vrouw: Onbegrijpelijk.
Stendhal overleed als gevolg van een hartaanval toen hij uit het
ministerie van Buitenlandse Zaken in Parijs kwam. Een jaar
eerder had hij zich eens laten ontvallen: „I find there is nothing
ridiculous in dying in the street, as long as one does not do it
deliberately.”148
Er is een nieuwe biografie over Stendhal verschenen.
Ik wist niet dat hij in Napoleons leger meevocht en Moskou
heeft zien branden. Hij moet in Napoleon hebben geloofd, en
overleefde nauwelijks de terugtocht uit Rusland.
„The calculating and timid Stendhal was given to something
146 The New York Times, 14 september 1979, door Wendell Rawls.
147 The New York Times, 13 september 1979, door Robert Lindsey.
148 Was dit zuivere helderziendheid van Stendhal of toeval?
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like seizures of romantic feeling which dissolved in tears, before the moment of achievement,” schrijft V.S. Pritchett in The
New York Review of Books.149
„He was driven to brothels,” dat is dus Stendhals manier van
wat ik altijd noem to keep the plumbing running. Dan vind ik
Thermos toch wenselijker en acceptabeler.
STORM OVER CUBA staat op de
omslag van Time vergezeld van
portretjes van Fidel Castro en
minister van Buitenlandse Zaken, Cyrus Vance, wat dus nergens op slaat. Het gaat dus maar
steeds over die paar duizend sovjetmilitairen op het eiland. Carter wordt als vastberaden macholeider afgebeeld. Dat is andere
koek, dan de in Christus herboren voormalige colporteur van
Bijbels. Een volkomen kunstmatig opgeblazen verhaal om de
Conferentie van Niet-Gebonden Landen een „tegenwicht” te bezorgen.150
In een aanvullende reportage wordt die conferentie nog verder
belachelijk gemaakt, bijvoorbeeld door te vermelden dat bij
het afhalen door Castro van president Saddam Hoessein van
Irak, het Egyptische volkslied ten gehore werd gebracht, terwijl Irak zeer kritisch staat tegen over Anwar Sadat.
Newsweek gaf een overzicht over de politieke oriëntatie van de
niet-gebonden landen zoals Washington dit ziet. Indonesië als
conservatief is mij een doorn in het oog.
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Taxi
Peter: zou jij er op willen toezien dat mijn brieven, die ik je al
sedert 1967 schrijf, worden uitgegeven parallel aan mijn dagboeken?
Museum of Natural History, 10:30 uur
Eigenlijk heb ik al die jaren dat ik al – sedert 1948 – in Manhattan heb rondgelopen, dit gebouw (van binnen) gemist. De
Margaret Mead-films werden in het souterrain vertoond. Ik
passeerde absoluut magnifieke vitrines. Rhoda Métraux, Margarets beste vriendin – we lunchten eens met z’n drieën in haar
flat aan de Westside – en ook dochter Catherine Bateson zijn
aanwezig. Margaret en Gregory Bateson maakten de eerste
films samen over de opvoeding van kinderen op Bali in de jaren dertig. Catherine vertelde dat Freuds uitspraak: „You can
ruin your child’s life during the first week of his life,” toen al
bekend was. Men hechtte er groot belang aan. Dat is dus wat
Delgado, Machado en deMause uitvoerig met me hebben besproken. Ik heb Margaret Mead zoveel jaren gekend en over
dit werk en onderzoek uit haar leven weet ik niets.
Ontmoette Eqbal Ahmad van het Institute for Policy Studies in
Washington. Hij schreef in The New York Times151 over de neiging van derdewereldlanden in de wapenhandel terecht te komen en daar vervolgens in te verzanden. Tussen 1964 en 1975
is de aankoop van wapens in ontwikkelingslanden met vijfhonderd procent toegenomen, namelijk van 1,5 miljard dollar naar
9,9 miljard. In 1978 hebben de derdewereldlanden voor 20
miljard dollar aan wapens ingekocht. Amerika neemt vijftig
procent van deze bedrijvigheid voor haar rekening. Prettig gesprek over een wanstaltig onderwerp.
16 september 1979

Kan niet wachten Peter weer in mijn armen te houden.
Heerlijk zonnig en koel weer. Wandel zo naar de 99th street
voor een gesprek met psychiater Charles Socarides, die zich
specialiseert in homoseksualiteit.152 Ik verheug me op dit gesprek. Eerder dit jaar schreef hij bovendien een artikel voor het
Journal of Psycho-History met de titel WHY SIRHAN KILLED ROBERT KENNEDY: PSYCHOANALYTIC SPECULATIONS ON AN ASSAS153
SINATION.
In deze analyse vertelde Socarides dat Sirhan Sirhan vijandig en
151 The New York Times, 15 april 1979.
152 C.W. Socarides, Beyond Sexual Freedom, Quadrangle, New York, 1975.
153 Journal of Psycho-History, lente 1979
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geïrriteerd reageerde op onderzoek naar zijn seksuele leven.
Zijn broer Sharif vertelde dat zijn leven om boeken draaide en
hij meestal in zijn eigen kamer zat. „I don’t know whether he
ever went to date a girl,” aldus Sharif. In zijn dagboek werd
een aantekening van Sirhan gevonden: „Let me make love to a
boy if I don’t find a nice clean girl to make love to.”
Wanneer de psychiater Bernard Diamond uit Berkeley, Californië, Sirhan Sirhan in trance brengt – onder hypnose dus –
„and Sirhan relived the moments immediately preceding, and
synchronous with the pulling of the trigger (killing RFK) the
defense psychiatrist chose to overlook completely the significance of Sirhan’s grabbing at his pants during the hypnotic state
as he became increasingly excited up to the moment of pulling
the trigger.” Dr. Socarides vervolgde: „Whew! Now Sirhan
was grabbing for his gun again, but instead of grabbing his left
hip, he was grabbing at the front of his pants, his penis. Sirhan
was trembling violently, half hissing, half panting like someone
approaching a sexual climax.”
Ik vroeg de psychiater om nadere gedachten rond de homoseksualiteit van Sirhan Sirhan, en of dit bewezen kon worden.
„He has given in to these homosexual impulses while in prison,
we know that. He was not forced to have sex with men in
prison. He was terribly afraid of women. Had he found an outlet prior to this assassination, RFK might be alive today.”
„How much can we say about this in your newspaper?” wilde
Socarides weten.
„In Holland you can write anything.”
„We have tried to document what Sirhan said in prison. I
spoke at length with Robert Kaiser, who wrote RFK must die! 154
Kaiser spent weeks and months with Sirhan for this book.
Maybe Sirhan lied, but he seemed not to have been forced into
homosexual acts.”
„Maybe one gets forced once, but if it is not your line, you
won’t do it twice.”
„Right. Kaiser concluded over and over again, that there was
no real explanation for the murder of Robert Kennedy. The
defense said Sirhan was suffering from a hysteroid kind of feud
like state. He went into a dissociative state, hypnotic prone as
he is. Still, this does not provide any understanding of what
happened there. The prosecution said, Sirhan killed RFK because he sent fifty Phantom jets to Israel. But Sirhan did not
even know about that. All this is ridiculous.”
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Hij vervolgde: „To my mind, Sirhan had a kind of grievance.
He should not be in prison at all, but in a psychiatric hospital.
In essence he was psychotic when he fired at Kennedy. He still
sticks to the idea, that he killed because of these jets. He is
prone to psychotic episodes. He vented his aggression to an
idealized object.”
„If he ever leaves prison, he will become a full time homosexual.”
„If he does, that is fine. But Sirhan does not admit to such relations.”
„In freedom he will reach that stage let’s hope, because it
would normalize him.”
„If Sirhan could have made some kind of relationship to a
friend or a lover, he would have been relieved of the need to
destroy the omnipotent object that he found in RFK. After all,
he committed one of the major crimes of the century.”
„And nobody figured out the origin in Sirhan’s mind where it
all came from.”
„No, you are the only journalist who contacted me on my article in the Bulletin of Psycho-History on Sirhan Sirhan.”
„There is a passage about this psychiatrist who brought Sirhan
in prison under hypnosis. Is that allowed?”
„Obviously. Kaiser was present when I submitted my paper on
Sirhan to the American Psycho Analytical Association. The audience was spellbound.”
„What disturbs me is that when homosexuals are discussed in
the media, it is always in terms of extreme cases, transvestites or
people who paint their faces. Don’t you agree that the far majority of homosexuals live normal and inoffensive lives?”
„A great many of them try to.”
„When there is a gay march, television shows the crazy ones,
the screaming faggots, who go half naked and make fools of
themselves.”
„The New York Times has been very pro-gay, as you know.”
„I think journalists should not be either pro nor against gays.
Their task is to objectively and factually report, as truthfully
and calmly as possible.”
„It is obligatory for clinical forms of homosexuality to have
men. If they don’t have men, they can get sick.”
„Yes, then the plumbing gets screwed up.”
„No, not only the plumbing, but in their heads too, like many
of them do. It is a necessity for many forms of homosexuality
for men to have other men or else anxiety develops.”
„But that goes for heterosexuals as well.”
190
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„No, you don’t get this kind of anxiety in hetero sexuality. As a
hetero you can feel down, irritable or somewhat depressed. But
anxiety in homosexuals occurs in the structure formation, in
terms of forming the cell. This is my field of research investigation. What I am talking about is limited to the clinical forms of
homosexuality. I am not talking about variational homosexuality, where for a variety of reasons homos engage in sex with
any kind of object and find pleasure in it. Nor am I talking
about situational homosexuality, under certain conditions.
Such forms are non-obligatory and not stereo-type. These are
not fear induced, but a matter of consciously delivered choice.
Maybe, some of the sex in ancient Greece was like that during
certain periods of peoples lives. But there are forms of homosexuality which are really forms of neuroses and which can be
considered serious deficiencies, but which are at the same time
necessities for a person to function better in the rest of his life.
Now, depending upon the structure of the ego, individual experiences in child upbringing and so on, there are all kinds of
homosexuality, like there are all kinds of productive, creative,
violent, artistic behavior.”
„Homos can adjust beautifully to virtually all conditions in
life.”
„They can, certainly some of them. But others want to change
and become heterosexuals after all. Here the problem comes
out. In the recent ruling of the American Psychiatric Association (APA) a terrible injustice was done to homosexuals and
their families who want to change. Because in reality the APA
pronounced the alternative homo-lifestyle was fine.”
„And you are still convinced that homosexuality is abnormal?”
„I am saying certain types of homosexuality are abnormal.
There are clinical forms of severe developmental disorder that
go back to early childhood. This does not mean at all, that
somebody should not be a homosexual if that is the only thing
he can do. In that case he should be protected. Civil laws
should protect homos against prejudice and persecution. This
has been the position of researchers in sexual deviation all
along. Even long before the gay rights movement came to the
fore. What happens is, that the gay rights movement says: ‘We
cannot tolerate even research into the idea that there are such
things as cause and effect for homosexuals.’ So we have a confrontation here. It is between legitimate scientific research and
people in the civil rights movement aided and abetted by of all
institutions the APA”
„They don’t want you to interfere.”
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„They say, the only ‘sick’ homosexual is the one that wants to
change, the one who is dissatisfied being homosexual. This attitude places a terrible burden on the homo who does look at
the biological reality around him and sees that men and women
mate with each other and not with members of the same sex.
He, who wants to change says: ‘My God, I cannot stand this. I
must change.’ Now, what happens is, that a terrible clash develops. He says: ‘I must find some help.’ In the mean time the
APA comes out with articles saying that a review of psychiatric
literature shows terrible bias against homosexuality, because
traditionally it is called a psycho-sexual disturbance. Therefore,
a battle among scientists is waged. We, who are critical of this
ruling, are being driven to the wall.”
„But it is idiotic to lump all homo problems together,” meende
ik.
„There are difficulties even organizing symposia or arranging
scientific panels on these matters dealing with the causation of
homosexuality. I have already been trashed twice by the Academy of Medicine for instance. In other words, there is an allout attempt to squash all research on homosexuality as far as
therapies are concerned that want to deal with the cause and effect of homosexuality. I am seen as a therapist who believes homos can be cured. That is the fall-out of all this. In the mean
time, they continue to show films at our schools to the pupils
that portray both hetero and homo lifestyles. In the San Francisco area a law was adopted that schools should teach both
hetero- and homosexuality. These are some of the consequences of the APA ruling. Then, they say, no child will be influenced by showing these films one way or the other. That is
not true.”
„Here I agree with you, because I went through the process
myself.”
„Others say, what does it matter if someone becomes a homosexual? Pre homosexual signs can be detected at 6 or 8 years
old. But there is still a chance he may become gay or not.
Maybe what we are going to create is a kind of facultated homosexuality. A young man who finds his first orgastic experience with the same sex partner, a boy growing up, then one of
the major steps is the establishment of heterosexuality, which
involves as the consequence of maleness and femaleness, and
the reciprocity that exists. It is a very complex step being taken
by a young man. The way we feel when we go to High School
is different then the way we feel when we go to College, certainly as regards to the world, as regards to women, as regards
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to yourself as a man. If you then introduce, at an age when you
are shaky, adult male homosexual experiences or male orgastic
pleasurable experiences for that matter, you create a serious
problem. If that is easier to go to than the complex conquest of
women, then why not go to a male? All this causes disruptions.
What happened was that the APA took one of the most devastating steps taken in mental health over the last fifty years. The
APA declaration is psychiatric nonsense and social recklessness
in the most extreme degree. What is happening today is in part
the result of the development of egalitarianism that exists
everywhere. It is not at all the fault of the organizers of the APA
motion alone. Nowadays everything is supposed to be equal.
But to tamper in the male-female design in such a way, invited
many, many difficulties for the individual lives of our citizens.
Many say: ‘Oh what does it matter how we feel, we feel good,
homosexuality has been liberated which was needed and long
overdue. Finally homos have rights.’ Everybody has, also homos. Of course they do. But homos have also psychiatric
rights. They react, that we therapists call them sick to deprive
them from these rights. That is not true. I don’t agree. Many
people, throughout the centuries were looked down upon,
schizophrenics, epileptics, lepers, you name it. Even cancer
victims were looked upon as dangerous. But then, public
health and general knowledge lifted all that. Therefore, the
question comes up: how far should we go giving true rights to
homosexuals in terms of negating entire spheres of psycho analytic knowledge?”
„What do you mean by true rights for homos?” vroeg ik hem.
„First of all,” verklaarde Socarides, „persecutory laws should be
eradicated. A man should not be penalized for a sexual object
choice over which he has no control, while it causes no-one
difficulties, except himself.”
Dr. Socarides vertelde over ouders die zich wanhopig bij hem
melden. Hun zoon was thuis gekomen uit Cornell University
met de mededeling dat hij homoseksueel was. De ouders
waren perplex, geschokt, zwaar beproefd, radeloos.
„But wasn’t it the right thing to do for the boy to inform his
parents?” meende ik.
„I told them, that they had to accept the fact. But then they
asked advise. The son announced his gayness as if it was perfectly normal.”
„So be it. I assume the guy is perfectly happy being gay by
now,” zei ik nuchter.
„Maybe he is, but the parents are desperate in the mean time.
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Also when you accept homosexuality as ‘normal’ you negate
that the boy became gay following certain anxieties, guilts and
fears within himself, that probably originated in childhood. He
might not be as happy as he says he is, being gay. Don’t forget,
homosexuality causes the neutralization of profound conflicts
within himself. The price is very high.”
„In what way?”
„Because for the rest of his days his life is extraterritorial. Alvin
Toffler predicts in Future Shock that within a number of years
there may be entire sectors of the community that may have
become homosexual, as high as perhaps forty percent of the
people. Such developments are really not in the best interest of
society.”
„Do you think so? For one thing, gays help to lower the overpopulation figures.”
„A chemical is much easier to change than the lives of men and
women. If you disrupt the evolutionary scale of male-female
pairs which always has been with us – as it stands, perhaps four
to eight percent of the population is gay at present – the damage to society is incalculable. The child will be unable to handle
the separation-individuation phase in human development.
Between two and a half and three years, the proper gender
identity should be formed. You find details about this in Margaret Mahler’s work. She wrote about the failures resulting
from gender confusion, that set the stage for homosexuality,
similar to the Oedipus complex, that leads to certain disturbances which are quite universal. The failure to traverse this vital stage in development to form an appropriate sexual identity
is the causation of homosexuality.”
„Okay, assume it is as you say, then what happens next?”
„The production of more and more individuals with confused
gender identity, who do not care what gender they are, can also
increase the numbers of gays.”
„Why is that bad?” vroeg ik hem licht geraakt. „What damage
does it do to society? I am writing. I am travelling. I am making
radio and television programs.”
„Are you saying you are homosexual?”
„Yes, I am.”
„Oh, fine. I didn’t know that. It doesn’t matter.”
„Of course, it does not. I tried women. I was married. But being gay I find the most acceptable style for my way of looking
at life. I am in perfect health. Have regular sex. I do not want a
so-called relationship, let alone a love-affair with a man either.
I have but one subscription: The New York Times.”
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„But if you have no relationship with a man, what makes you
say you are gay?”
„Because when I have sex, I do it with another guy. I go to the
Club Bath, blow my nose, take a shower, forget about it and
go back to my work, that interests me.”
„You have no relationships at all?”
„No so called ‘love relationships’ no, not with a man, not with
a woman. In the mean time, I keep the plumbing running, that
is my solution to getting rid of hormone production, not down
the clitoris with chemicals, or the anus with a rubber, just plain
emptying the plumbing.”
„I have many gay friends. Some of my patients became very
dear to me. Only by acceptance I can really work with them.”
„Yes, but you want to turn them into heteros. Why? What is
wrong if the homo population were to increase?”
„There would be a parallel disturbance in society. All societies
since time immemorial have been based on a male-female design. It affords the greatest possibility for the growth of children, for the nurturing of welfare emotions such as love, tenderness, joy, pride and the growth of a proper sexual identity.”
„Why do you call only male-female sexuality proper?”
„Perhaps the greatest problem today is this attitude that everything is possible and that there are no fixed boundaries.”
„Who says there are boundaries? The universe is boundless.
Why should we be fixed in our choices? Let’s be free to decide
whether to multiply or to wash our hormones away.”
„What you are really suggesting is throwing out one of the basic evolutionary schemes of all time and that was the male-female design which began when we put aside meiosis to mitosis.
Two different individuals copulate with each other to produce
an individual. This was the whole answer to human evolution,
the development of sexual reproduction.”
„I am fully aware of it. But perhaps the current epidemic of
glorified apes should be brought to a halt one way or the other.
The gay lifestyle is one ideal solution.”
„The male-female design is also culturally engrained, is
anatomically outlined, psychologically prepared and all this is
being encouraged by traditions, mores and laws in society. You
are suggesting the fostering of male-male and female to female
pairs. It is a very interesting suggestion, perhaps it will happen.
But, I think, with the destruction of the family unit – which all
this implies – you allow for a totalitarian dictatorship, that will
eventually tell people what to do. Without male-female pairs
and the institutional marriage, you create a situation, where the
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state will come in to tell citizens what to do, how to behave
and so forth, to bring order to everything. This was beautifully
pictured by Robert Anderson in a play Solitaire in which he
pictured the wave of the future for man. Man is alone. He is
divided in this play in heteros and gays. Families are banned.
What is really going on is a dictatorship on every level of your
life, even deciding when you die, depending on your sperm
count, and so forth.”
„What is the Vatican other than a dictatorship? They even forbid abortion, which is mere lunacy in this day and age. The
pope is a dictator in the extreme,” wierp ik hem toe.
„Many crimes are being perpetrated.”
„Look at the ayatollahs in Iran. There women are not allowed
to show men their faces. Homosexuals are executed. The other extreme,” zei ik hem.
„Sure.”
„Perhaps we are finally sliding away from fairy-tale images of
Adam and Eve and other stereotype nonsense,” stelde ik vast.
„Now, we are talking about the future,” zei Socarides. „I am
not an expert here. I am saying that certain things being done
today show already consequences. All I know is that I have a
lot of confused adolescents coming to my office who engage in
sex practices with the same sex partners. They are very upset
about it.”
„Yes, that’s why they come and see you, but what about thousands of others who like to have sex with guys?”
„The ones I see are often very upset about it. They might even
not be homosexual at all. Alfred Kinsey was right at one point.
He said, give me a young man and let me provide him with a
gay man. If that guy gives him a full orgasm, he will be stuck
with homosexuality for life. Even if the boy was basically heterosexual, he will be a homo. That was a very interesting finding by Kinsey. The homosexual lifestyle leads to an easy availability of partners, and a disinclination to assume a male-female
role in society, which is governed by family life. I say, if you
destroy the family, another force will come in. Are we going
to accept a radical shift in values, in affection, in the care of the
young, in the father’s attitude towards the male child, to help
him grow like himself? All these things are learned behavior.
Just as crime, promiscuity and delinquency or violence are
learned. These things are taught by parents. If a man has no interest in raising his son to learn to feel masculine or to feel pride
in himself – I don’t mean a foolish macho pride, I am talking of
legitimate pride, not false pride – if these values are no longer
196

197

■
New York

taught, if it does not matter if a husband feels like a man and the
state takes these virtues over, he neglects to teach his son that
way. These developments carry the potential for even greater
disunity, lack of harmony, lack of development of affective
welfare, emotions, all this versus emotions of rage, fear, hatred,
greed, destruction, emotions derived from pain versus emotions derived from love, joy, trust, reciprocity and hope. In
other words, we are tampering with vital signs. Of course, we
can ask whether the issue of gayness is that important. May be
not. I am not going to say more about this.”
„What I am really concerned with,” vervolgde hij, „is the clinical treatment of people, who come to me, and say: ‘I can not
longer tolerate that I am a homosexual,’ or, ‘that I am a pedophile,’ or ‘that I am a fetishist,’ or ‘that I can only have sexual intercourse with a piece of clothing, I cannot take it any
longer.’”
„Obviously you see men, rather patients, in utter distress, like
perhaps leather boys and masochists who operate with locks
and chains, Nazi boots, whips and rings through their tits, but,
after all, that is a tiny minority. Perverts you find everywhere,
among heteros as well.”
„Certainly.”
„Alright then: I am not talking here about extremes. I have
been asked: ‘Do you have leather pants, lets go home and
fuck.’ I have been asked: ‘Let me piss in your mouth.’ I point at
my forehead and tell them to look elsewhere for a volunteer to
madness. Sex to me is an utter nuisance, however pleasurable
the act itself might be. If you abstain, you become physically
uncomfortable. I am 54 years old now. The other day I kept
track for a while of my orgasms. I discovered that every 3 to 6
days, I have a full session. It’s easy these days. All major cities in
the US, I discovered during my lecture tours, have Club Baths
in a chain, like Hilton or Hyatt hotels.”
„All this is fine. I agree.”
„And it never poses a problem. In Caracas last week I was too
busy to have sex. Arriving in New York I first went to the
Club Bath on First Avenue, plenty of attractive gays to chose
from, got a blow job and the entire operation took two hours,
plus a sauna and a shower and I went back to work. I completed eight interviews in five days.”
„Marvelous,” zei Socarides.
„I am inclined to think about all this in different direction than
you do. I am also supporting a SALT-II Treaty with the Russians, but I begin by interviewing admiral Elmo Zumwalt, Paul
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Nitze or Eugene Rostov who are against it, because I discovered in an early stage of journalism, that you learn a lot from
talking to and listening to people you might disagree with.”
„If you know how to listen.”
„I do. That is number one. Second: give people you disagree
with a fair and honest account of what they had to say. I publish
a one page interview each month in Gallery for instance.”
„A porno-magazine?” zei Socarides verbaasd.
„Unfortunately, Gallery has that reputation and of course, it
does have large collections of nude women in full color. I penetrate there with other information, like this month a conversation with Indira Gandhi. They also carried a six-page interview with journalist William Buckley. We should now have a
six-page conversation with dr. Charles Socarides.”
„With you, I will do it. Remember, I am known as the leader
of the group of psychiatrists in this country that strongly disagrees with the APA decision on homosexuality. How far do we
go? Stalin went pretty far when he threw out Trofim Lysenko.155 A similar thing is now happening in science and psycho-analysis. Many psychiatrists essentially feel like I do, but too
many really do not care. Most psychiatrists don’t care anyway
what the devil happens to gays. I do care. I care for a long time.
I have treated gays for 25 years. I have the largest list of gay patients of any psychiatrist or psycho-analyst in any country of the
world. So, when the APA passed this resolution without consultation, declaring homosexuality normal, they have been confusing many people and countless parents in America and all over
the world. Actually, the international nomenclature never really
followed suit in this matter. But I was the leader of the movement that took issue with the APA. I ended up with seven psychiatrists who demanded the ruling to be overturned. To do
that, we had to have a referendum. It is really silly to vote on a
scientific issue. But we felt that we had to call attention to the
matter and stop the corruption, that was taking place in the
name of civil rights. What they were actually saying was, that all
concepts of psycho-sexual development that have taken 75
years of psycho-analysis to develop in terms of male-female
pairing would be thrown out of the window if gayness from
now on was going to be an acceptable alternative lifestyle.”
„What did you actually say to the parents of the boy from Cornell who had turned gay?” vroeg ik.
155 De sovjetbioloog die claimde dat eenmaal verkregen eigenschappen overerfbaar
waren.
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„I have seen cases of suicide because parents were trying to
make their sons give up homosexuality, so the most important
thing was to calm down the upset parents. I convinced them
that coercion and revenge, or cutting the boy off were the
worst attitudes imaginable, since it usually drives young men
even deeper into gay life styles. Next I tried to convince the
young man, that what he really was engaged in, was the product of unconscious losses. Of course, he must do what he has to
do. He can either elect to try to do something about it and investigate the sources or he can do nothing. In the mean time, I
tried during treatment to develop all other aspects of his personality to the utmost ability. I do find, that some homosexuals
are magnificently put together in all other areas of their lives
and are able to function at the highest levels. We have many
such examples. My initial contact with gay young man in distress opens up the feeling that he is not in this alone. And, that
instead of a hostile psychiatry waiting out there, who wants to
force him to change, that this does not exist. So it often is an
interesting experience for them to meet with me. In the mean
time I tell the parents, accept it for now, lay low, perhaps come
in for a little therapy yourselves. Then we discuss feelings of
shame, or whatever they feel. Gayness is no vice by it self at all.
It is something to which no blame is attached. And, to draw a
wedge between the young man and his parents, that is the
worst imaginable thing and courts disaster for all of them. Usually, after a few sessions, parents catch on to this.”
„How did you get involved in the homo-scene in the first
place?”
„When I was a student at Columbia University I worked in
the Psycho Clinic for Training & Research. I then came
across a student with a gay problem for the first time. I told
this to my supervisor analyst. He advised not to get involved.
I was stunned. I said: ‘This boy’s difficulty in living is very intense. He cannot relate to women while he wants to. Something must be interfering, unless this is organic.’ But I was still
told not to get involved. ‘We have found,’ they said, ‘that the
treatment of homosexuality is extremely difficult.’ I replied:
‘I feel we should investigate what is the meaning of the need
for a male to partner with a gay guy. He was complaining
about it. He was distressed about it.’ I finally was allowed to
go ahead.”
„It’s often a pose that gays say that they really would like to pair
with a woman, especially vis à vis strangers, or doctors like you.
Are you saying that you discovered in 25 years of research
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where the disruption originated that gays are for male bonding?” vroeg ik hem.
„Yes. We can finally locate the point of fixation.”
„And it goes back, of course, to the earliest childhood development,” zei ik.
„An undue fixation to the mother or problems with the father,
and sometimes both, are the fixation point in many cases. The
consequence is that the boy in question has been unable to
make an adequate separation from the mother, in order to
achieve and establish his own identity, his own autonomy in a
complete sense. Some of these cases are much milder than others.”
„I came to you after reading your shocking article in the Journal of Psycho History on Sirhan Sirhan. I came by instinct to
you.”
„You have no idea how much opposition there is to my work,
my writings or books.”
„That is utterly ridiculous.”
„Even by terrorist organizations, who do not hesitate to threaten me,” specificeerde Socarides.
„How intolerant. Insane.”
„Many of us are simply afraid to speak out. I got a call from a
lesbian mother on a court case. The woman wanted to keep
her child. I was called in for an opinion. I counseled, that unless
the two women called in some masculine help to raise the
child, a purely lesbian setting would be detrimental to the kid.”
„A young boy needs father input like he needs vitamins.”
„Yes, but in court it was said that the lesbian mother could do
anything she pleases with the boy.”
„I have come to the conclusion to be unable to establish a true
love relationship with neither a man nor a woman. I cannot. It
is all too imperfect. We have little or no control over our
brain.”
„You are a fascinating man.”
„We are like that movie, where both pilots of a jumbo plane
are being killed and the stewardess has to land the machine via
instructions from a tower. Who knows what he is doing with
his life, and what for, going where? I have an uncle, Alexander
Poslavsky, who is a psychiatrist. Once he had a gay pair as patients. He asked me what to advise them. I replied: ‘Sleep with
them, otherwise you will never be able to help them.’ What I
meant was, and this goes for you as well, how can non-gays
ever help homosexuals? It is entirely different when you have
gone through this transformation from heterosexuality to ho200

156 Jean-Paul Sartre, The Words, George Braziller, New York, 1964.
157 Johan Jurgen, Analyse van een Leven, Van Ditmar, Amsterdam, 1966.
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mosexuality. You possess different assets of experiences and information. The feelings and emotions of gays are a world
apart.”
„I think the closest you come to the gay mind is in psychoanalysis. You come close to every aspect of the emotional and
sexual life of the homo-patient when he talks to you right here
in my office on the couch.”
„I don’t believe a word of it,” zei ik stellig. „When you reed
the memoires of infancy of Sartre, The Words,156 you feel he is
not sure at all about what he writes and recalls of early years.
He invents things. Truth is vital in all this for the psycho-analyst to be able to work with reliable data. You get concoctions
of what really happened on your couch. I have a record, from
when I was eight years old, because I kept an accurate and disciplined diary every day of my life since I could write and
properly think. I collected everything, conversations, experiences, letters, even today I do this as a journalist for 26 years.
Don’t ask me why.”
„Really?”
„The other day, professor Masaya Sato from Tokio, a psychologist, came to look at my wall with notebooks. He said, he was
flabbergasted. My uncle Poslavsky says: ‘The entire diary
should be given to a laboratory in The Netherlands for Individual Psychology.’ It actually is a full growth of mind written
out over a period of forty years up to now. It is undoubtedly
more authentic then what gays think they remember on your
couch.”
„When did this burst of creativity start? All your life?”
„The writing yes. But a great change came upon meeting a boy
in 1967 on an Amsterdam terrace. He was reading a book,
Analysis of a life157 ‘Do you realize Willem,’ he said, ‘nobody
understands the influence of thinking on feeling or feeling on
thinking.’ That really triggered not only my deep interest in
this guy, who was to become my best friend – in a platonic
sense now – but I turned away from Sukarno, Gandhi, Castro,
Lumumba, from international political reporting and became
heavily involved, first with the Club of Rome and gradually
with the mind sciences and the larger questions of life and research. And, of course, my notes in my diary never stopped either.”
„This is fascinating,” vond Socarides.
Ik dacht: yes, it certainly is.
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Lees in Time een reportage over de intriges rond de val van
Andrew Young als ambassadeur bij de VN na een informele
ontmoeting ten huize van de vertegenwoordiger van Koeweit,
met de PLO-man in New York, Zehdi Labib Tersi. Omgeven
door spionnen, afluisterapparatuur en een opzettelijk lek van
Israël over wat er was gebeurd, raakte Young zijn baan kwijt.
Een ontzettend smerig, typisch Amerikaans verhaal over „secrecy, deception an pressure politics against Carter’s friend”.158
Alan Riding schreef in The New York Times, dat de conferentie
in Havana eigenlijk het einde betekende van Castro’s isolatie in
Latijns-Amerika. Tweeëntwintig landen van het westelijk halfrond zonden delegaties naar de door Washington „verboden
stad” Havana. Veertien van deze naties onderhouden permanente diplomatieke betrekkingen met Cuba. „Their presence
marked the de facto end of Cuba’s isolation in the area,” aldus
Riding. Daniel Ortega Saavedra van Nicaragua verwoordde de
situatie (terecht) aldus: „For imperialism the people is nothing
more than a grammatical expression. We saw this during our
final offensive. Imperialism saw that Somoza had a stronger
army, more soldiers, tanks and artillery, more rifles and ammunition: therefore, he had to win. But imperialism forgot that
Somoza did not have the people and that the Sandinistas were
the people.”159
17 september 1979

Gisteravond was ik bij Bertie Hilverdink.160 We lagen een uurtje op bed naast elkaar te praten. Het gaat hem bijzonder goed,
als visagist. Ik heb de grootste bewondering, zoals hij zich in
Manhattan weet te handhaven in zijn metier. Lola, zijn hond,
gaat regelmatig naar de kapper en zag er schoon en opgepoetst
uit. Hij vond het ook een drama dat zijn vriend Peter Voorn
was vermoord „maar je kunt toch niet de hele dag huilen?”
Vanmorgen heb ik een onvergefelijke stommiteit uitgehaald.
Ik had eindelijk een afspraak met professor Willard Gaylin, klinische psychiatrie aan de Columbia University School of Medicine, president van het Hastings Center en psychoanalyticus
in New York. Zijn nieuwe boek Feelings: Our Vital Signs161 is
een juweel.
Christopher Lehmann-Haupt schreef over hem in The New
York Times:162 „Gaylin’s thesis is, that feelings are useful – that
158
159
160
161
162

Time, 27 augustus 1979.
The New York Times, 9 september 1979.
Zie Memoires 1925-1935.
Willard Gaylin, Feelings: Our Vital Signs, Harper & Row Publishers, New York, 1979.
The New York Times, 17 januari 1979.
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New York - Boston
Ik ben op weg om rabbi Marvin Antelman te ontmoeten op de
luchthaven in Boston. Hij had me dus geschreven en mij op
verzoek de uitspraak van de excommunicatie van Henry Kissinger doen toekomen. Nu ga ik hem zelf ontmoeten.
„Feeling,” aldus dr. Gaylin in zijn nieuwe boek, „is our subjective awareness of our own emotional state.”
„Feelings can, like every other aspect of our humanity, be corrupted from their original purposes. Jealousy, which serves the
struggle for survival, can deteriorate into the envy which draws
defeat even from victory. Mental illness is usually mere disarray
of the ingredients of survival.”
„Feelings are internal directives essential for human life.” Dit
boek bevat een schat aan informatie.
Ik heb orthodoxe joden op straat in New York altijd voor lichtelijk mesjogge, en zelfs voor eng versleten. Nu ben ik op weg
naar een super orthodoxe jood. Het zal me benieuwen.
Rabbi Antelman ontpopte zich als een alert, vriendelijk persoon, die oprecht, met de Torah in de hand, schijnt te geloven
dat God in zijn vrije tijd de andere 24.000 planeten met mense163 In 1992 zei de BVD geen dossier van mij te hebben.
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even bad feelings, such as shame, guilt and anxiety, serve a
function that helps people survive.” Volgens dr. Gaylin zijn
gevoelens „the instrument of rationality, not – as some would
have it – alternatives to it.”
Ik wandelde naar 9 East 96 Street en arriveerde exact om 10:45
uur, terwijl de afspraak om 09:45 uur was. Hierdoor verspeelde
ik één uur van de tijd van de psychiater en mijn eigen mogelijkheid hem te interviewen.
Ontmoette ook Nick Eberstadt bij de Rockefeller Foundation
– een asshole om over te slaan – en vervolgens George Walsh
bij MacMillan, die een contract voor een boek met Georgii
Arbatov naar Ron Taft, de advocaat voor literaire zaken zal
zenden ter inspectie. Hij wil overwegen me een voorschot van
2.500 dollar te geven.
Je ziet steeds meer idioten op straat in Manhattan. Waar je ook
gaat of staat, in deze stad zie je afzichtelijke toestanden.
Mora Henskens vertelde dat een vriendin op het Nederlandse
Consulaat-Generaal haar opnieuw had verzekerd dat ik als een
oproerkraaier werd gezien, en zeer bevriend was met de sovjets, en dat bovendien de BVD me scherp in de gaten hield.163
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lijke wezens bezoekt. We spraken veertig minuten en dat was
genoeg, want veel langer had het niet moeten duren.
Ik vroeg hem of het niet bizar was Henry Kissinger een banvloek toe te zwaaien.
„Ons Opperste Gerechtshof is een Beth Din, wat volgens strikt
joodse weten tot stand kwam en rechtsgeldigheid bezit. We
hebben de sectie Shulchan Aruch van de joodse wet gebruikt en
hebben de voorschriften stap voor stap gevolgd. We hebben
een onderzoek naar Kissinger ingesteld dat geen enkele journalist zo diepgravend heeft kunnen uitvoeren. We hadden toegang tot bronnen die niemand ooit ter inzage krijgt.”
„Ook wat het persoonlijke leven van de man betreft?” vroeg
ik hem.
„Ja, wanneer je iemand wilt beoordelen, moet je de persoon in
zijn totaliteit bestuderen. Ik kan weinig over de persoonlijke
gegevens zeggen, behalve dat Kissinger als jongen duidelijk een
kind met een nobele inslag is geweest. In zijn ontwikkeling is
ergens iets mis gegaan. Soms komen we op een kruispunt in
ons leven en slaan we het verkeerde pad in. Daarop komt een
nieuwe kruising en slaat hij opnieuw het verkeerde pad in, dan
culmineren al die foute beslissingen samen in een beeld, wat
we in het geval van Kissinger moeten afwijzen.”
„Uiteindelijk belandde hij bij Nancy,” noemde ik.
„Zijn nieuwe echtgenote behoort tot de Rockefeller kliek, terwijl Kissinger na zijn Witte Huis-periode bij Chase Manhattan
van David Rockefeller terugkeerde. Trouwens, mag ik u er op
wijzen dat de Chase Bank onlangs nog een belangrijke lening
aan Israël heeft geweigerd?”
„De Rockefellergroep heeft eigenlijk net als I.G. Farben, een
uitgesproken joods bedrijf, met de nazi’s in Duitsland samen
gewerkt.”
„Kissinger zat overal in,” zei Antelman, „zoals de Rockefelleraffaires en de zogenaamde Trilaterale Commissie, waar hij nog
deel van uitmaakt. In 1947 heb ik inzage gehad in een geheim
regeringsrapport wat uiteenzette waarom de Amerikaanse
luchtmacht I.G. Farben nooit bombardeerde. Ik las dat document in stomme verbazing. In 1930 verkocht de Rockefellergroep aan de Duitsers het procedé om benzine uit steenkool te
maken. De Duitse oorlogsmachine draaide op die formule.
Kissinger was ook altijd aanwezig op Bilderberg Conferenties
van prins Bernhard164 een zeer dubieuze lobby, waar we en
passant aanzienlijk meer materiaal over hebben verzameld.”
164 Er volgden minder gezellige opmerkingen over Bernhard. Deze staan nog op tape.
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„U deed Kissinger in de ban en wat gebeurde er vervolgens?”
wilde ik weten.
„Koppen in de kranten in Israël. De oudste patriarch van Israël,
die wij als een wijze, oude staatsman beschouwen, rabbi Yehuda Cohen Kook in Jeruzalem schreef me naar aanleiding van
onze uitspraak: „Kissinger heeft zich met zijn gedrag buiten de
kern van het joodse volk geplaatst.”
„Wat was zijn voornaamste misdaad?”
„Bent u vergeten dat Kissinger Israël ervan heeft weerhouden
bij de Yom Kippur-oorlog een preventieve militaire operatie uit
te voeren? Kissinger hield militaire voorraden voor Israël tegen
waardoor duizenden Israëlische militairen zijn gesneuveld. Het
aanmoedigen van onze vijanden, en vooral het geen halt toeroepen aan moordenaars is een luxe, die misschien numeriek
grote volkeren zich kunnen permitteren, maar voor het Joodse
volk is dit niet mogelijk. Wanneer een jood zich met dit gedrag
inlaat is dit zonder meer dom, arrogant en verraderlijk. Wij beschouwen Kissinger dus, ook in diens privéhoedanigheid van
ambteloos burger, als een gevaar voor het Joodse volk.”
„Hoe heeft hij zelf gereageerd?”
„Of zijn neus bloedde.”
En tenslotte lanceerde de rabbi ook nog deze waterval: „Ik kan
u één ding met zekerheid verklaren. Orthodoxe joden bezoeken zeer zelden een psychiater. Mozes is voor mij een man, die
in direct contact met God stond. Voor mij heeft God direct tot
het Joodse volk gesproken. God sprak tot Mozes. Ik geloof, dat
God engelen gebruikte, die uit de ruimte buiten de aarde kwamen. Ik interpreteer de Bijbel in deze zin. Het is mijn absolute
overtuiging dat engelen afkomstig zijn uit beschavingen, die
lang voor onze beschaving werden ontwikkeld. Ik schaam mij
allerminst voor deze overtuiging, want zij is regelrecht afkomstig uit de gedachten, die in de Torah werden uitgedrukt. U
zult er bijvoorbeeld een deel in vinden dat bespreekt wat God
in zijn vrije tijd doet. Hij zal in die vrije tijd bezoeken brengen
aan de 24.000 planeten in het universum, die bovendien bewoond zijn.” Aldus de opperrechter van het Opperste Rabbijns Gerechtshof in de VS.
Vloog meteen terug naar New York.
Ik kocht een exemplaar van Feelings voor Peter.
Ik ontmoette Max Westerman. Hij zag er prima uit en aantrekkelijk als altijd. Hij schrijft twee pagina’s voor Privé over Hollywood voor 350 gulden. Hij zou 500 moeten vragen.165
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19 september 1979

New York
Bezocht mijn oude vriend dr. Arnold Hutschnecker, de psychiater die eens Richard Nixon behandelde. Hij kreeg een bod
van twee miljoen dollar als hij een boek over Nixon zou schrijven, maar dat kan dus niet. Het blijft een medisch geheim, hoe
gek de man ook was.
„How could I describe in a book how Nixon came to totally
reply on two incompetent public relations people John
Ehrlichman and Bob Haldeman. How he gave these men these
enormous powerful positions?” zei Hutschnecker.
„But I read that fifty percent of the psychiatrists in this country
were themselves slightly gaga,” zei ik tegen hem.
„Of course, many of these people choose the profession in the
first place to solve their own problems. I was successful in internal medicine and took up later psychiatry in search for more,
so I did not go into it for solving emotional problems.”
„After Nixon, Ford and Carter we may get Edward Kennedy
after all, but then he is faced with assassination too.”
„What this country needs is stability,” vond Hutschnecker.
„We should find new ways to select healthy leadership. It will
not be achieved the old ways. I would like to suggest that every
person that enters college or the university automatically undergoes testing as to his mental stability. This would be to the
benefit of the students themselves, because deficiencies could
be treated in an early stage. Either eliminate mental cases, or see
to it they get treatment and will be cured before they build an
ambition by which they pursue a social position from which
they later could grab and gain power. Later it is too late to do
anything about it.”
„Carter was a peanut farmer,” benadrukte ik nog maar eens.
„That man was like a flu in history, a cold, an accident. Watergate was a deep nightmare for the American people. It damaged the almost infallible image of the president and the White
House. The people were upset, hurt and panicked. Here
comes a guy, who says I am a farmer, not a politician.”
„A former bible salesman reborn in Christ,” versterkte ik het
beeld.
„Yes, but he did not stress that aspect too much in the beginning. Carter was such a contrast with the wheeler-dealers we
had before him. This was just ‘an opening’ in history for
change. He seemed adequate, pushed by his wife, depending
on her a great deal, because she has more brains than his own
mother. Therefore Carter operates between two ambitious
206
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women, but he is not a leader. He lacks imagination, the ability to create meaningful objectives that encompass a vast heterogeneous country. He is unable to master the various needs this
nation has. He is a countryman from Georgia without any sophistication, as can be seen more clearly in his brother Billy.
Carter does not understand or comprehend foreign policy. He
is being told and presents the views of others. Therefore his initial security is gone. He looks drawn, insecure and frightened,
he is falling apart. So, he shakes up his cabinet. Then he intends
to prove how physically strong he is and collapses while running along, which is a dumb thing to do anyway.”
„For one,” meende ik te mogen stellen, „Carter obviously is
not in touch with reality within his own head.”
„Whatever anyone might feel about Richard Nixon,” vervolgde Hutchnecker, „it was a stroke of genius that the same man
who wanted to go to war over Quemoy and Matsu went to
China. I discussed this once with former president Gerald
Ford, when he came to see me.”
„Ford too?” zei ik verrast.
„Well, yes. Gerald Ford came by a few times to discuss personal matters. He said to me: ‘We should never go to war. War
cannot be conceived to result in anything but destruction and
utter chaos.’ The Cold War too was conceived by men with
lack of foresight. It is an insane concept. I made it clear to both
Nixon and Ford, that by encircling the Soviet Union with military bases and military might, we denied the various different
nationalities within the USSR their freedom. Because they want
out of the Soviet Union, like the Ukraine after the Second
World War. But the encirclement drove them together. Perhaps the greatest fear thinkable is the fear of annihilation
through nuclear attack. Those bases all around the USSR united
them. It meant, get your scientists together, go to work and
come up with the inventions needed for defense. In 1923
Pavlov was anti-Bolshevik. He was visited by Lenin and his
commissars. He told them he wanted to be no part of the new
order. ‘We are not interested in your political views,’ said
Lenin. ‘I want to know what laboratories you need.’ Pavlov fell
from his chair. He could get from them what he wanted.
Lenin’s policy was, the people went hungry for so long, they
can go hungry a little longer. Science and only science will save
us. Then the Cold War was designed to fight an idea. You do
not fight an idea with blunt force. When Sputnik went up, it
was clear that the USSR had reached scientific parity. Then,
Nixon travelled to China and said: ‘Let’s be friends.’ That
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placed the United States in the middle and helped determine
what way things were to go. The days are past for radical solutions. Only when there is fear and hunger, then the oppressed
are ready for radical solutions. Why is there no Communism in
Holland or Scandinavia? Even in Italy, where they have a
strong Communist party, people still go to church.”
Ik vertelde dr. Hutschnecker over het Venezolaanse project om
het intelligentieniveua van de mensen te verhogen. Zijn reactie
samengevat: „Fantastic.”
Ik ben aan het einde van mijn Latijn.
New York - Amsterdam
Feelings van Gaylin is bezaaid met waardevolle informatie.
„We can even forget the original memory and still be stuck
with the emotion.”
„Often, what we see as the symbol of the danger is not a true
prediction, but represents a distortion introduced by our own
past and our own sensitivities.”
„If, for instance, we were intimidated by a punitive father who
terrified us, we may approach all authority figures with the bias
of that early dominant memory.”
Welke invloed hebben mams gedwongen muzieklessen, toen
ik vier jaar oud was, gehad op mijn kijk op vrouwen? Later zou
muziek mijn voornaamste plezier zijn. En ik denk aan de gecompliceerde verhouding tussen Peter en zijn vader. Dit boek
barst van de nieuwe gedachten.
„We know, that of course, we are going to die, but operationally, we do not know.”
De kleuren bij de avondschemering (vanuit dit vliegtuigraam
te zien) zijn wonderlijk schoon. Zoals mam eens antwoordde,
toen ik opperde dat je minder tranen zou hebben gelaten wanneer je niet was geboren: „Maar dan zou je nooit iets hebben
geweten of gezien.” Toch geloof ik, nu ik veel weet van dit
pakket uiterst broze gevoelens en emoties in onze hoofden, die
we eigenlijk niet weten hoe correct te hanteren, dat het onverantwoord is om nieuwe mentale puinhopen in de wereld te
zetten.
Kan niet wachten Peter te zien. Toen ik hem gisteren belde zei
hij een stapel brieven uit Caracas tegelijk te hebben gekregen.
In het gay-tijdschrift Christopher Street 166 staat een prachtig artikel over Michelangelo. De grootsheid van zijn werk „derives
ultimately from its overwhelming complexities and contradic166 Christopher Street, september 1979.
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tions, his ability to deal with the tensions between spirit and
passion, male and female, appearance and reality”.
Op 57-jarige leeftijd had Michelangelo een vriendje, Tommaso
dei Cavalieri – vierendertig jaar jonger dan Michelangelo, Peter en ik schelen twintig jaar – die model kan hebben gestaan
voor het beroemde beeld Victory (1527-1530), „in which a
standing, muscular youth has brought to his knees by an older,
bearded man – whose features are generally thought to be a
self-portrait of the artist”.
„The strangeness of the world remains as baffling and remote as
the depths of the oceans,” schrijft Lewis Lapham in Harper’s.167
„If science doesn’t know, and if the country is no longer rich
enough to afford all the mistakes, then it is conceivable that the
writers might regain a sense of their usefulness. The loss of
courage follows from the failure of the imagination, or may be it
is the other way around. Fewer than 100 generations separate the
ayatollah Khomeiny from the Persian campaigns of Alexander
the Great, a period so brief in the evolution of the human mind
that it can hardly be measured on the scale of the biological time.
In the first nine months of its life, the child in the womb makes a
journey of 500 million years. Why then should anybody be surprised if the old darkness clouds the mind of man?”
Ook schrijft Lapham: „Alexander had been educated by Aristotle and raised by his father to a vision of political unity. But
his mother was insane, haunted by serpents and Oriental religion, and from her the boy inherited a belief in magic. As a
young man, brilliant in the arts of war, Alexander conquered
the known world. Soon afterward his mind gave way to luxury
and barbarism, and he proclaimed himself the child of an
Egyptian God. If man still finds himself struggling with his ancient enemies of vanity, superstition, envy and greed, he has
nothing to put in the field against them except the capacity to
see, however dimly, note the nature and the consequences of
those acts that he would prefer to hide from himself. We are
likely to die as ignorant as we began. The Greek Gods did not
demand correct opinions, explained nothing about the origin
or destination of the universe, authorized no scripture, conferred no divine rights on kings and priests, and generally behaved in a manner unbecoming to an absolute. Odysseus knew
that the universe was no prefabricated thing, but that it created
and recreated itself in much the same way that a man makes
and remakes his own destiny.”
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21 september 1979

Gisteren is weggewaaid. Zonde. Het was niet bij te houden. Ik
was dood- en doodmoe. Er lag een welkomstbrief van Peter.
We dineerden in Le Musicien. Hij biechtte op dat Mary Webber, zijn vriendin uit Madrid, ook drie dagen op Amerbos had
gelogeerd. „Dat kan ik je nu zeggen,” zei hij alsof hij stout was
geweest, maar ik verzekerde hem dat het me niets kon schelen
en het prima vond. Hij had het me gewoon kunnen zeggen. Ik
zei dat ik bang was dat de unheimische gevoelens, die mijn ouders me altijd gaven nu door mij aan hem werden bezorgd, terwijl het mijn liefste wens is dergelijke uitglijders niet van generatie op generatie door te geven.
Hij had rozen voor me neergezet. Eén roos bij het portret van
mam. Er lag ook een notitie van Peter, dat Winfried van den
Muizenberg had gebeld over mijn aanwezigheid vrijdagmorgen bij een bijeenkomst over het persdenken in Oostbloklanden. Er is zoveel te doen. Ik weet niet waar te beginnen. Ik geloof lang niet altijd voldoende blijk te geven aan Peter van mijn
appreciatie, maar dit zijn problemen overgehouden uit het ouderlijk huis.
Vanmorgen arriveerde een expresbrief met foto’s van Ibu Hartini Sukarno.168
Aurelio Peccei nodigt me uit voor de Club van Rome vergadering in Berlijn van 3 tot 6 oktober. Waarom word ik in het
buitenland steeds met respect, soms met enthousiasme bejegend, en word ik in dit land met de nek aangekeken. Wat spoken ze toch allemaal tegen me uit in Den Haag?169
Michiel Baud170 schrijft om te bedanken voor het toezenden
van USSR 1976-1990. Hij werkt zelf met drie studenten aan
een boek over een reis door Oost-Europa. Ze zijn er drie weken geweest. Hij zegt mijn positieve beeld na drie jaar reizen
naar de Sovjet-Unie „niet helemaal te kunnen delen”.
Ontmoette Henk Aben van het Algemeen Dagblad in het Pro168 Zie bijlage 17.
169 Zie bijlage 18.
170 Zoon van mij vriendin van het Baarns Lyceum Margot van de Suchtelen van de
Haare.
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Er hebben twee pagina’s over Peter in Weekend gestaan.171
Er schijnt enorme heisa te zijn geweest over het feit, dat prins
Bernhard bij de begrafenis van zijn vriend Lord Mountbatten
in uniform van grootadmiraal is verschenen. Laat de man toch.
Die franje hoort bij zo’n begrafenis als de linten bij de grafkransen. Opland vond het nodig er een tekening aan te wijden. De
PvdA protesteerde heftig. Ook D66 kakelde mee. Ed van
Thijn stelde vragen aan Van Agt, allemaal simpele zielen.

Er was in het gebouw van de Tweede Kamer een bijeenkomst
van Atlantische jongeren. Wim Klinkenberg wenste niet te komen, omdat er een vertegenwoordiger van het Suharto-regime aanwezig was. Henk Aben wenste geen lid van de NVJ te
worden zolang Wim Klinkenberg in het bestuur zat. „Die man
vergoelijkt de communisten. Er is persvrijheid of niet, daar
wens ik niet aan te tornen,” zei hij.
171 Zie bijlage 19.
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menade Hotel in Den Haag. Hij heeft zelf ook problemen met
de buitenlandredactie. Er heerste een rotsfeer. Maar gisteravond waren ze doorgezakt met leden van de redactie van Het
Vrije Volk. „Wat daar gebeurt,” zei Henk, „daarbij vergeleken
is het bij ons op het AD een paradijs.” Ik geloof me gelukkig te
kunnen prijzen overal buiten te staan.
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Ben een beetje bedroefd, omdat Peter nu al naar Tilburg gaat,
ook nog voor de aankomst van mijn broer Theo en Nellie. Ik
zei tegen hem dat er een dag zou kunnen komen dat hij met ze
te maken zou krijgen, als ik eens zou overlijden. Hij vroeg toen
of ik begraven wilde worden. Ik zei: „Ja, op Den en Rust, als
mijn ouders. Wie weet of je werkelijk dood bent wanneer je
gecremeerd wordt? Doodgaan kan wel eens veel langer duren
dan de wetenschap denkt.” Maar dat zal wel onzin zijn. Geloof
dat Peter ook begraven wil worden.
Om 12:00 uur belde Theo dat ze nog in Lugano waren en om
verschillende redenen nog niet onderweg. Hij vond Amerika
valt het beste boek tot nu toe, want er stonden originele en persoonlijke gedachten in. Hij vond de climax tegen het einde, dat
Jimmy Carter een gevaarlijke man was, „zeer overtuigend”.
„Ik hoop alleen,” zei hij, „dat de mensen niet halverwege stoppen met lezen, want dan missen zij de point.” Er stonden teveel
taalfouten in. Ik haalde ook miljoen en triljoen teveel door elkaar.
Peter telefoneerde om te onderstrepen hoe gezellig de Brabantse koffie bij zijn moeder was geweest. Hij vroeg natuurlijk
of Theo al was gearriveerd.
24 september 1979

Pol Pot en consorten zijn als wettige regering van Cambodja
bij de VN binnengelaten, wat andermaal onderstreept wat een
paskwil die organisatie is geworden.
Mijn vriend, Ir. Harisanto172 heeft nu zijn eigen architectenbureau, APARC, in Bandung. Vind dit geweldig. Hij kwam naar
Amerbos, maar we waren er dus niet.
25 september 1979

Parijs, Hotel Vendôme
Ik haalde Peter vroeg in Tilburg af. Hij zat met zijn moesje in
de keuken met koffie. We waren hier al om 11:15 uur. Peter
ging onder de douche. Ik belde Pak Hanafi, die vertelde naar
aanleiding van het gesprek met mij in het Algemeen Dagblad
zelfs een reactie van Adam Malik te hebben ontvangen. „We
made history, Willem.”
Ik woonde gisteren de viering van Anton Constandse’s tachtigste verjaardag bij. Gerda Constandse is nagenoeg blind geworden. Dit grijpt Anton zeer aan. Hans Hoefnagels, Max Snijders
172 Zie Memoires 1957-1959.
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en Henk Hofland, oud-leerlingen, waren er. Henk vertelde dat
zijn vader stervende is. De executeur-testamentair zou bang
voor Henk zijn, maar hij hoopte nu alles te erven als enige
zoon. Mimi Hofland sprak dit tegen en zei dat er geen hoop op
was. Voorlopig schijnt de dame die zijn moeder verzorgde toen
zij kanker kreeg, en met wie zijn vader huwde, het vruchtgebruik over het Hofland-geld te krijgen.
Ik had een ontmoeting met minister Luis Alberto Machado,
die me voorstelde aan de Israëlische kunstenaar Yacoov Agam.
„I invited him especially to meet you here,” aldus Machado.
De minister had twee uur met koning Juan Carlos gesproken
in Madrid om uit te leggen waar hij mee bezig was. De koning
had vervolgens een brief aan de Venezolaanse president geschreven: „I congratulate you with the choice of dr. Machado
and your courageous initiative.” De vorst had benadrukt, dat
hij hoopte dat het intelligentieproject de Spaans sprekende wereld verder met elkaar zou verbinden. Machado wilde dat ik
me bij hem en zijn vrienden aansloot voor het diner, maar ik
ging naar Peter terug.
Zou psychohistorie eindelijk terrein winnen? Carter heeft
gezegd, dat Amerika lijdt aan „a national malaise”. Charles
Krauthammer merkt hierover in The Washington Post 173 op:
„The entire view of the national body politic as some huge neurotic psyche with headlines for symptoms, testifies to the ascendancy of psychological determinism as our favorite explanatory
principle.” Krauthammer geeft toe dat cynici van de psychohistorie van mening zijn „that psychology should have remained
in the rat-laboratory and never have been allowed to explain individual human behavior, let alone history and politics”.
Willard Gaylin, de man die ik bewonder, is tegen. Hij beschouwt psychohistorie een modeverschijnsel, dat dreigt een
gevaarlijke verwarring te zaaien tussen de „inner” en de „outer” mens. De inner man was eigenlijk onzichtbaar tot de
twintigste eeuw. „There is a good boy inside every killer. He
was battered by father, repressed by mother, tortured, suppressed, and never got out. We now see him as the real person.
The outer man is the one who acts in the world. Saint, sinner,
or in between, he is now seen as a shadow of a real person –
transformed often beyond recognition, by fate, society and the
awesome forces of the unconscious.”
Krauthammer: „Was the Reformation merely Luther’s way of
resolving anal conflicts? Was Stalin acting for some reasons of
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Oedipal striving, emotional incontinence, or perhaps a deficiency of maternal reinforcement? This type of explanation is
appropriate to the psychiatrist’s couch, but is dangerous when it
infects moral and political discourse.”
Ik ben het niet met hem eens. Het wordt de hoogste tijd voor
psychohistorie en het is onmisbaar bij het verklaren van wat er
in de wereld gebeurt.
Waar men zich ook meer en meer over buigt, is de betekenis
van humor. Rond 250 wetenschappers woonden de Second
International Conference on Humor in Los Angeles bij. „Humor can be dissected as a frog can,” zei E.B. White, „but the
thing dies in the process, and the innards are discouraging to
any but a pure scientific mind.”
„What is funny and why? Some hold, that humor is based on a
sense of superiority. Others feel that humor results from the
juxtaposition of two incongruous ideas. Some say humor
comes from tension relief or pleasure in the indirect expression
of forbidden urges.”
„The passion of laughter is nothing else but sudden glory arising from some conception of some eminency in ourselves” —
Thomas Hobbes.
„Sigmund Freud felt humor had to do with relief of tension.
Practical yoking is being considered by some specialists as ‘aggressive in intent’. Does our sense of humor free us from the
constraints of conventionality, morality, reason and other restrictive forces?” Gary Alan Fine, een socioloog denkt „that
people sometimes joke in order to influence the behavior and
attitudes of others.”
„It is widely known that the ability to enjoy humor is a mark of
mental health,” schreef Virginia Adams in de International Herald Tribune.174
William Pfaff, een commentator die ik graag lees, schrijft: „The
discord between the myth of presidential power and the reality
has become very destructive. The difference between what
people want from a president and what he can give has become
too wide to overcome: and thus a note of hysteria has entered
US political behavior.” Hij vergelijkt Nixon, Ford en Carter:
„All three have been victims of the same thing, the gap between the real power of the presidency and its myth of power.”175 De macht van de man in het Witte Huis is één aspect.
De geest is een ander. „What about the mental health of the
great leader?”, vraag ik dus steeds.
174 International Herald Tribune, 4 september 1979.
175 International Herald Tribune, 25 september 1979.
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26 september 1979

De Amerikanen zijn weer eens helemaal op het verkeerde pad.
Andrei Gromyko177 heeft er in een rede voor de Algemene
Vergadering in New York op gewezen dat het om een opgeklopte anti-Castro-affaire van Washington ging, zoals dit al
twintig jaar wordt gedaan. Het is schandelijk. Gromyko noemt
de propaganda over de sovjetbrigade op Cuba „totally without
foundation in reality”.
Ontmoette oud-ambassadeur Pak Hanafi, die zeer enthousiast
was en een brief van een generaal Hugeng liet zien als reactie
op mijn interview met hem in het Algemeen Dagblad. „Suharto
176 Bung Karno noemde enkele weken voor zijn dood Suharto de Lon Nol van Indonesië.
177 The New York Times, 26 september 1979 door Bernard Nossiter.
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Anthony Lewis schrijft over een razende Henry Kissinger, die
een protestbrief van 2.000 woorden in The Economist heeft gezet naar aanleiding van William Shawcross’ boek Sideshow: Kissinger, Nixon and the Destruction of Cambodia. Shawcross attaqueerde Nixon en Kissinger uiteraard voor de geheime
bombardementen op het koninkrijk Cambodja gevolgd door
een invasie in 1970, die noch door het Amerikaanse Congres
noch door de grondbeginselen van het internationale verkeer
tussen staten, laat staan het Handvest van de VN, werden gedekt. Het waren pure Hitleriaanse manoeuvres, maar omdat ze
door het Witte Huis werden gedekt, hield de wereld – net als
de fatsoensrakkers in Den Haag – natuurlijk de mond. Indien
men de Neurenberg-maatstaven zou toepassen op Nixon en
Kissinger, dienden beide heren eveneens te worden opgehangen. Maar daar kan dus geen sprake van zijn, want „men” veronderstelt met zoveel fantasie dat het ongelijk aan de andere
kant ligt, dat het in het Westen niet valt uit te leggen, laat staan
ermee valt te vergelijken.
Amerikaanse bommenwerpers smeten driemaal zoveel bommen op Cambodja als op Japan in de Tweede Wereldoorlog.
De „grap” kostte 7 miljard dollar. Prins Sihanouk, het in 1970
verdreven staatshoofd – zelfs Anthony Lewis spreekt van een
rechtse coup in plaats van een CIA-coup door de verrader Lon
Nol176 – heeft natuurlijk niet voor niets gezegd dat de beruchte
Rode Khmer en Pol Pot in werkelijkheid de schepping van het
misdadige beleid van Nixon en Kissinger zijn. Wie ligt er in
1979 nog wakker van? Zowel Nixon als Kissinger poseren in
de wereld steeds meer als enkele der gewichtigste staatslieden
van deze eeuw.
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is now looking for friends, but we have to sell ourselves expensively,” aldus Hanafi.
Ghana is na acht jaar militair bewind onder luitenant Jerry
Rawlings teruggekeerd tot parlementaire democratie. Ben benieuwd of het experiment lukt. Rawlings was in Havana. De
man fascineert me en is niet onaantrekkelijk.
„Our problem is with humanity,” zei de Israëlische kunstenaar
Yacoov Agam. „We are still primitive, extremely primitive, it is
shocking. It’s barbarous. Look what we do in education. You
think in very low speed. You write as you talk. Our writing
speed is based on talking speed. What you talk, you can write.
And what you write, you can think. You can think but one
thing at the time. But when you are thinking you see things all
at once and at very high speed, but you cannot reason because
no-one helps you to open up to really see what there is, or to
understand images. The power has always been with the word.
But the image is extremely important. The image is life, the reality. Eyes are part of the brain. By developing at a very early
age the understanding, the observation, the knowledge, the
sensitivity, to vision an image, and be able to recognize it, and
being able to store it via the system of input and output, you
register what you see properly in your mind, including the
things you see that cannot be described by words. Unconsciously we register everything because things or persons come
to mind you never realize you stored them in the first place.
How to make conscious what you register? Three thousand
years ago only a few people could read or write perhaps. Nobody dreamt of a world that had become literate on a wide
scale. A few thousand years ago people merely lived as animals
or slaves and there were a few pharaohs and kings. Today we
realize the computer capacity of the mind. We do not utilize it.
In order to fully utilize the mind, we need a process of early development in the years from zero to eight. Because after that
age it is impossible anymore to improve mind techniques to
store images. You can perhaps develop further your sensitivity
after the age of eight, and knowledge to be aware of these
things. But your proper mind is at eight shaped and over with.
A child sees an image and stores it with a word.”
„Connects it to a word?” vroeg ik hem.
„No, not with words. You connect images with words. You
cannot see an image without describing it by words. But if I
disassociate and look at the image and store it without words, I
can see it alright. Let’s take this room. I see in one hundredth of
a second, because in a camera everything is on a negative, and
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in our case this negative is in our brain. Now, if I have to say in
words what I see in one split second, I need a lot of time. I can
say it. But it takes an hour, because I can describe only one
thing at the time, while I can see many things at the same
time.”
„Like a snapshot?”
„Like an orchestration. It is not just one line. Now we have an
orchestra with polyphonic, opposit tones. I cannot think anymore in one line. But through the visual thing I can develop
polyphonic thinking. I can think of 5, 6 or 7 things at the same
time at the speed of light.”
„Through development?”
„I mean through outer development.”
„I can’t completely grasp this,” moest ik bekennen.
„We are lacking visual education. We could speed up thinking
with the speed of light. Perhaps even faster than that.”
„But what would be the advantage for a peasant in Venezuela if
dr. Machado succeeded in doing that?
„First of all – we are not peasants.
„Okay, there are also oil tycoons in Venezuela.”
„Why did Africa not develop a verbal civilization and only a
visual one? Because, they are people close to nature. Nature
changes every instant. Words never change and stay for ever
the same. But an image is set in an instant. The dynamic of the
image represents a fourth dimension. The word has two dimensions, so the connection between the visual and words
could help accelerate thinking processes. It is for blacks in the
United States tremendously difficult to operate on the basis of
European modes of thinking. There inheritance is the ability to
recognize images, to react to rhythms, which are built into
their system.”
„On the basis of these ideas you are now designing a program
for the Machado project in Venezuela?”
„Yes, slowly, slowly. We are going to introduce, without trying
to cause a revolution, without making shockwaves, a special
visual educational program.”
„But it is your plan?”
„No, I only open myself to dr. Machado. He is in charge of the
program. I am an artist and operate in my corner, from my studio. He’s a politician. He has the means and the power. It’s a
very unusual situation.”
We raakten in een discussie over zien, zien wat er is en over
kinderen leren zowel de rechter- als de linkerhand te gebruiken.
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„Mao wrote his Red Book and told Chinese children to learn
to play the piano, because if you learn to use ten fingers, you
learn to use your brain more properly,” vertelde ik Agam.
„That is true. UNESCO asked me to make a piece for the
Guggenheim Museum, which is meant for the neck, not the
eyes. The neck will be the most sensitive to what you see. All
the nerves are in the neck, not the eye. Power and energy are
by definition invisible. How could we present art only as visible, when we know that the invisible is more important than
the visible. The visible is but an act of the invisible. If reality is
the invisible, this is not reality.”
„How do we reach the invisible?”
„Through the visible. But you have got to know that the invisible through the visible is the most important. When I drop my
lighter, with power acting on it, the power and energy are by
definition invisible, like love and other things. But you can see
them through certain appearances. But even appearance is no
the most important here. In all the efforts of humanity, which
began with the pyramids, time does not exist. The fourth dimension did not exist in science till now. Newton did not use
it. Even Einstein did not use the fourth dimension. Durability
and time could be measured. We are now going into the real
sense of a fourth dimension which will be the new reality. People will discover a new life with a new sense of creativity and
reality.”
„Is this fourth dimension then the purest form of reality in your
concept?”
„Yes, pure reality.”
„Will then the need for myths and religion disappear?”
„The evolution of religion invented God and is an element
that does not die.”
„What does religion have to do with reality?” vroeg ik.
Agam begon te lachen.
„It is fantasy and a group-delusion,” zei ik, „even pure hallucination. Talking about a God walking on water is clinical madness.”
„Man and his understanding of the Universe is limited. Man,
imagination and the capacities of the mind, as big as it is, are
limited. You can’t see ultra violet. The upper head is limited.
Certain things you can see, others you cannot see nor understand, they remain question marks, like religion.”
„Freud speaks of the future of our illusions in this connection.”
„That is what Mozes said,” zei Agam. „We should not make an
image, don’t make a name, it does not exist.”
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„Right, including Mozes himself,” confronteerde ik Agam.
„What do you mean? Mozes expressed these notions.”
„It is all an exercise in psychological hygiene, just as C.G. Jung
said it was. What we do not understand, we label religion.”
„We are not speaking about religion at all. We were speaking
about the forth dimension, as an expression of a possibility.
That is truth, an important notion.”
„But we were also speaking about religion and reality.”
„I don’t speak about religion.”
„Why not? It is here. Everybody is stuck with it, or is God
dead like Nietzsche assumed 100 years ago?”
„What we now call God,” vond Agam, „we could amend with
another zero and we get ‘good’. What is the difference?”
„I wonder how the children in Venezuela are looking at these
matters eventually.”
„We are going to introduce visible education to them. We will
start with art drawing classes for one or two hours a week. I divided one year of study in 30 weeks. For each week I designed
two pages to sum up what should be studied that week in visual understanding, including exercises in observation, which is
very exciting indeed. We train them to identify faster and
faster.”
„A form of massage of the brain?”
„It is a form of recording and checking their outlook. I start
very simply. We will teach the children how to see, how to analyze, how to synthesize the vision. With joy we unite different
things. Because I am very busy, dr. Machado will send his people here to Paris. I feel like an animal with a thousand legs, who
has to use them all thousand to move, but when you start to
think about how you move these one thousand legs, you stop.
I think so many things. I just have to think how I can do them
all. The limit of man is his mind. The benefit of what we will
do is to double its capacities, so he becomes a double man, perhaps even a triple man in everything.”
Het houdt me voortdurend bezig hoe een kind, en diens toekomst volkomen wordt bepaald door afkomst en milieu. In een
studie voor de Carnegie Council on Children getiteld: Small
Futures, schrijft Richard de Lone: „We have deceived ourselves
into thinking that we are a classless society, a meritocracy constructed according to egalitarian principles.” Achterblijvers
hebben het aan zichzelf te danken, het is niet de schuld van het
systeem of de gemeenschap. Het rapport van De Lone werpt
op deze stelling een ander licht.
„Jimmy and Bobby are second graders in the same town, at dif-
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ferent schools. Both pay attention in class, enjoy school, read
slightly above grade level and score above average on IQ tests.
Bobby is four times more likely than Jimmy to enter college,
twelve times more likely to finish college and twenty-seven
times more likely to land a job that will pay him enough to put
him in the top ten of American annual incomes. Jimmy has one
chance in eight at earning a median income. Bobby’s father is a
lawyer making 35.000 dollars a year. Jimmy’s father is a high
school dropout, a part-time messenger or custodial assistant,
making 4.800 dollars a year,” aldus De Lone.
In de VS verdienen blanke arbeiders vijftig procent meer dan
zwarten. „The best paid fifth of all white workers earn six hundred percent more than the worst paid fifth of all white workers. The relative position of the poor and the affluent hasn’t
changed significantly since the nineteenth century in the USA,
and hasn’t changed at all since the Second World War.”
Het rapport van De Lone „treats the gene pool, matriarchy and
the culture of poverty theses with the contempt they deserve,”
aldus John Leonard in The New York Times. Ik schreef De Lone
dat ik hem wil ontmoeten.
Ontmoette Georges Berthoin, president van de European Movement en lid van de Trilaterale Commissie voor Europa. Hij
vertelde oud-ambassadeur H.N. Boon – ook lid voor Europa –
om inlichtingen te hebben willen vragen omtrent mij, maar
gelukkig was hij in zijn villa in Italië onbereikbaar geweest.
Boon is de man met wie ik al in 1956 bonje kreeg in Rome
over mijn ontmoeting aldaar met president Sukarno, wat in de
ogen van Boon „verraad” betekende.
„We knew virtually nothing about this Trilateral Commission
until Carter reached the White House,” zei ik.
„We are following in this group more or less the structure of
the EEC,” verklaarde Berthoin, „in other words, to express
within a private context the EEC dimension. The Dutch are
important here because they have an outward looking approach to our problems.”
„And progressive,” vulde ik aan.
„Yes, outward and progressive. One of the outstanding aspects
of Dutch participation during international meetings is best
characterized this way. We need this type of input in our work.
May I add too, that the Dutch do not have any complexes in
discussing world affairs. They are just natural, balanced and
healthy. That are very important traits. I was keen having a
Dutchman in our Commission. There were problems with the
Dutch group. For a while we had excellent contacts with John
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Loudon, who is also heading the Atlantic Institute. At one
point he wondered if I could be a member of both.”
„In America, Carter’s coming to power almost sounded like a
Trilateral coup.”
„Carter had the support of blacks. Andrew Young was also involved. Carter opened as governor of Georgia investment bureaus in Brussels and Tokio. He had a trilateral image all
along.”
„Did your group play a role in preventing an EEC-Japan trade
war?”
„It is difficult to quantify influence but my judgement is, that we
played a useful role. I was personally involved in some of the
talks. In our Commission we use personal influence above corporate influence. We really managed to create links of mutual
trust, to a degree which is quite unusual with our Japanese colleagues, quite representative of the leadership in all directions, to
the right and the left, the unions, management and the academic
world. And it is not an artificial achievement either. We can now
discuss problems without any inhibition. Our job is not to negotiate. We are not doing it officially, we are not governments,
nor are we trying to be. We are very careful, that we do not look
like conducting private diplomacy. We have no negotiating position to fight for. We can speak in the Trilateral Commission
rather candidly about our difficulties that the strategy of the other chaps could create for ourselves. We do it also with a huge degree of credibility, because we are not trying to score negotiating
points. I was involved sometimes in extremely informal conversations trying to evaluate the effect of Japanese trade inroads into
the European situation. It was done with a useful degree of trust.
We are contributing to making both the Japanese and the other
side more aware of the various positions.”
„Obtaining general rapprochement,” vatte ik het doel samen.
„And a climate in which official negotiations could make more
useful net results. Many of us here have access to European
leaders who are in charge of official negotiations and we convey to them messages and understanding.”
„It’s silent diplomacy, really.”
„In this atmosphere of trade wars we discussed the tensions between the three regions, the US, Japan and Europe. Some hard
nuts were cracked. This can be done since our meetings are
held in private.”
„Like Bilderberg?”
„Yes, and sometimes that creates misunderstandings, especially
following the private character of our exchanges. By the way,

■
1979

some of our members are journalists like you. We demonstrate
that way that we are not primarily directed towards secrecy.”
Vanavond ontmoetten Peter en ik mijn oude vriend Richard
Thieuliette. Ik moest wennen aan zijn ouder geworden gezicht. Zijn haar zat lekker. Ik nam hem goed in me op en besefte dat ik hem nu ruim dertien jaar ken. Hij is bezig een volkomen vreemde van me te worden. Peter voegde zich bij ons,
nadat hij in de Continental sauna de zoon van de minister van
Buitenlandse Zaken van de sjah van Iran had ontmoet, die na
een nummer vertelde dat hij uit een krant had vernomen dat
zijn vader door de ayatollahs was geëxecuteerd. Tot mijn verbazing zoenden Peter en Richard elkaar bij de ontmoeting op
de mond. Dat doe ik niet eens. Peter gaf later toe, dat „the chemistry between Richard and me was never right”. Ik besloot
met Peter alleen te gaan eten. Toen ik Richard nakeek op weg
naar de metro, gaf het me een heel triest gevoel.
27 september 1979

Ontbijt met Pak Hanafi en zijn familie in Vitry. Hij speelde de
bandopname af van zijn installatie als ambassadeur in Cuba
door president Sukarno. Het was een emotionele ervaring de
stem van Bungkarno weer te horen.
28 september 1979

Amerbos
We reden gisteren met de kap neer tot Lille en vielen in Tilburg bij Peters moeder binnen. We hadden een foulard van Givenchi voor haar gekocht. Net als mam praatte de moeder van
Peter heel veel, zodat ik concludeerde dat ze misschien toch teveel alleen is. Peter maakte sandwiches. Peter zei later: „Ik ben
blij, dat je het bezoekje aan moe hebt doorgedrukt.”
Duizendmaal vraag ik me af of ik wel lief genoeg voor Peter
ben. Ik moet vanavond voorstellen dat hij Edwin van Wijk in
Londen belt. Ik ben ook altijd weer verbaasd hoe nauwkeurig
Peter de International Herald Tribune uitspelt. Ik ben daar blij
om, want het betekent aanvullende input.
Ik bezocht ambassadeur Tolstikov van de Sovjet-Unie. Hij zei
„een delicate zaak” te willen bespreken. „What did I do this
time?” vroeg ik hem. Nee, hij wilde iets vragen, en of ik koffie
of thee wilde. Hij wilde weten, want iemand had er in Moskou tegen hem over gesproken, of het waar was dat koningin
Juliana een bezoek aan Moskou wilde brengen. Ik vertelde dus
van het bezoek van sovjetgeneraals, waaronder Ivanov, samen
met ambassadeur Romanov, aan paleis Soestdijk en wat Juliana
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bij die gelegenheid had gezegd over haar voorouder Anna Paulowna. Hij vroeg daarop heel exact: „Hoe zouden we deze
kwestie moeten benaderen?” Ik adviseerde het eerst met de
hofmaarschalk W.F.K. Bischoff van Heemskerck te bespreken.
Hij vroeg of het niet beter was juist eerst met baron Van Lynden te spreken op Buitenlandse Zaken. Ik herformuleerde mijn
advies en hield een pleidooi één keer informeel eerst minister
De Gaay Fortman te polsen. Ik maakte duidelijk dat Basje te
links was en dat pa Gaay het absolute vertrouwen van Soestdijk
genoot. Bovendien waren weinigen zo prima geïnformeerd
over wat er in Den Haag speelde, als Papa Gaay, en dat er vertrouwelijk met hem kon worden onderhandeld. Hij scheen
wel voor deze ingang te voelen. Later dacht ik: toch amusant
erbij betrokken te zijn, want het is heel wel mogelijk dat Juliana inderdaad op een dag naar Moskou gaat.
We bespraken de koningin trouwens enige tijd. Hij zei met
enige pertinentie dat Romanov nooit de opmerking van Hare
Majesteit aan Moskou had doorgegeven.
„Yes, but at that time, the press was saying that the Queen was
about to abdicate,” zei ik ter verdediging van Romanov. Maar
ik zei ook dat Juliana voorlopig nog wel blijft en dat Beatrix
niet bijzonder populair is. „Juliana maakt zich daar zorgen
om,” zei ik hem.
En alsof Tolstikov rekening hield met afluisterapparatuur zei hij
dat hij de indruk had dat de prinses haar constitutionele plichten naar de letter volgde en in acht nam.
En dat is wáár.
Ik vertelde de ambassadeur dat ik in Moskou onder meer bij
het Instituut voor Staat en Recht navraag had gedaan naar de
zogenaamde informatie van Joop van Tijn in Vrij Nederland
over de antecedenten van mijnheer Tolstikov. Dat bracht hem
pas goed los. De man die door Van Tijn was geciteerd, was een
weggelopen professor uit Leningrad. Hij was niet dom, en
sommige dingen die hij had gezegd waren zelfs waar. Er werd
die dagen in Leningrad een toneelstuk opgevoerd, waar op een
bepaald moment één der acteurs naar een hoek van het podium
liep om zogenaamd te gaan pissen. De ambassadeur stond zelfs
op en speelde de scène compleet na, inbegrepen een gebaar
waarbij hij zijn rits naar beneden deed. Hij vroeg dus als lokale
partijbons in Leningrad een nadere uitleg en hem werd verteld
dat het om een stuk van Brecht ging. In een andere scène zou
een acteur in zijn ballen gegrepen hebben en die op en neer
hebben bewogen. Opnieuw deed de ambassadeur voor hoe dit
in zijn werk was gegaan. Ik zat in de stoel waar Romanov altijd
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in zat, en mijn gedachten waren bij deze totaal andere man, die
werkelijk ambassadeur was geweest en van zo’n geheel ander
niveau. Om die redenen had Tolstikov zich tegen die toneelvoorstellingen verzet. Dàt was waar, maar verder schreef de
heer Van Tijn in Vrij Nederland slechts onzin.
Op het moment dat ik wilde vertrekken, vroeg Tolstikov of ik
nog vijf minuten kon missen. De hoge onderscheiding waar in
het Haagse zoveel heisa over was ontstaan omdat deze aan oudambassadeur Romanov was toegedicht, was in werkelijkheid
gegeven aan Aleksei Romanov, een redacteur van een blad in
de USSR. Ook meende hij dat toen ik het tweede gesprek met
oud-ambassadeur Romanov in NieuwsNet publiceerde, dit het
effect had gehad van olie op het water van een oude affaire, die
nu niet meer relevant was. De sovjets waren nu bezig hun eigen oliepijpleidingen te bouwen en hun eigen olieplatformen
neer te zetten. Ze hadden Shell niet meer nodig, zoals in 1974,
toen Aleksei Kosygin als premier er met Max van der Stoel
over had gesproken. Bovendien, in de delegatie van oud-premier De Jong naar Moskou waren mensen van Shell opgenomen, dus men had een oude pagina omgeslagen. Op een diplomatieke manier vroeg hij dus om de publiciteit rond die affaire
verder te laten rusten. Ik riposteerde dat ik slechts Romanov
had willen verdedigen, omdat hij werd aangevallen nadat hij als
ambassadeur was vertrokken.
Op zeker moment zei ik tegen Tolstikov: „I am not a communist, but I am a friend of the USSR and will continue to be.”
„I am not a Roman Catholic or a Protestant,” antwoordde hij.
„But you are a communist indeed,” zei ik, dit met het oog op
klaarheid voor de verborgen BVD-microfoontjes.
Het gesprek verliep in een vriendschappelijke sfeer. Ik vond
hem aanzienlijk meer op zijn gemak, vergeleken bij zijn eerste
dagen in ons land. Ik refereerde ook nog even aan de ellende
rond het interview voor NRC Handelsblad. Hij reageerde met:
„Well, they are your friends.”
Hij maakte Ed van Thijn en diens comité om de Olympische
Spelen in Moskou te boycotten, belachelijk. Hij vond dat hij
Van Thijn maar weer eens hierover diende te onderhouden.
Heb zelf Van Thijn altijd al een pest gevonden.
29 september 1979

Met het mooie weer zijn we naar het strand gegaan. Peter ging
joggen. Ik keek hem heel lang na tot hij heel ver weg was. Later ben ik hem tegemoet gewandeld.
Om 04:00 uur vannacht belde Dewi Sukarno. „Wake up.
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Prachtig weer. Wandelde met Peter naar het naaktstrand op
Zandvoort. Peet vindt dat ik hem teveel aanstaar, maar dan
probeer ik altijd weer dubbel in mijn geheugen te prenten hoe
intens we van zulke dagen genieten om het nooit te vergeten.
Er is nog zoveel te schrijven. Weet niet waar te beginnen. We
luisterden in de auto naar de bandopname met Socarides. Peter
vindt dat hij teveel doordraaft.
Hij kwam gisteravond thuis na een fietstocht door de polders
met margrieten om bij het portret van mam te zetten. En wanneer we dan samen naar televisie kijken merkt hij tussen neus
en lippen op: „De wereld heeft een nieuwe Nietzsche nodig.”
I couldn’t agree more.
Georgii Arbatov heeft tegen Kevin Klose van The Washington
Post gezegd, dat de zogenaamde Cuba-crisis nogal wat vragen
opwierp over het door Carter gedirigeerde Witte Huis. Washington blijft zeuren over die sovjetbrigade, die de status-quo
zou wijzigen, terwijl Moskou zegt dat er niets aan de hand is.
Arbatov is bevreesd „that Mr. Carter in the super charged domestic atmosphere, has trapped himself in a position exposed to
political attack for any face-saving formula he can devise. This
178 Voor het leggen van dit contact heb ik nooit een cent gezien.
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Where can I find your friend Dirk Keijer. We have to fly this
Wednesday to Riyadh. You better be happy. We are making
quick progress.”178
Peter heeft intens genoten, en ik ook.
Het Algemeen Dagblad meldde dat de fractievoorzitters van de
vier grote partijen de BVD op de vingers hebben getikt. De
dienst zou een personeelslid van de Sociale Academie in Breda
hebben verzocht als BVD-tipgever op te treden. De heren politici vinden dit „de verkeerde weg op gaan”. Waarom pakken
ze de koe niet bij de horens, want de inlichtingendiensten zijn
al heel lang tot een staatje binnen de rechtsstaat uitgegroeid,
precies als bij grote broer Amerika.
Heb besloten een tekst met commentaar over de BVD in De
Journalist te zetten. Ik zal Volodja Molchanov sparen, die door
de BVD tot Antwerpen werd nagezeten om op mooie beloften
en veel geld over te lopen. Maar de NOS, het Journaal en Carel
Enkelaar moeten er maar eens aan geloven, evenals Raymond
van den Bogaard met zijn stunt dat de BVD hem had gevraagd
samen te werken, wat hij zei te hebben geweigerd. Het wordt
tijd dat a spade is called a spade wat de BVD betreft.
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automatically pressures him to act tougher towards us to develop his credibility as a firm and strong leader.” Professor Arbatov zegt verder tegen Klose: „What can we do from our side in
this situation? We haven’t aggravated it, we have been very restrained during this period. We don’t change our policy simply
because somebody created this issue.”179
Arbatov heeft gelijk. De CIA is de rel begonnen om de conferentie in Havana in een kwaad licht te stellen en de zaak is volledig uit de hand gelopen en een idioot als Carter heeft er aanvankelijk niets van gemerkt. Weet hij veel.
In De Tijd is deze brief verschenen:180

179 The Washington Post, 30 september 1979.
180 De Tijd, 27 juli 1979.
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Realiseer me altijd weer dat de boeken van mijn illustere voorvader me nooit hebben kunnen boeien.
Bezocht Dirk Keijer in Hilversum. Er was nog steeds niets verdiend via alle binnengebrachte contacten „maar ik heb tegen
Kerstmis een verrassing voor je”.
„Okay, dan wachten we daarop.” Hij was 99 procent zeker dat
Juliana niet naar Moskou zou gaan. Hoe weet hij zoiets zo zeker? Hij had gisteren nog VVD-ers gesproken die niet naar het
circus waren gegaan, omdat het uit de Sovjet-Unie kwam. Hij
had Dewi Sukarno opgezocht „in haar kippenhok”, het appartement aan Avenue Montaigne no. 12 en was 25 minuten gebleven. „Zij had zich helemaal opgekalefaterd, maar is absoluut
niet zakelijk.”
1 oktober 1979

Het was een dermate intense dag samen met Peter dat ik te
moe ben om nog iets op te schrijven.
2 oktober 1979

Tranen over het zoveelste afscheid van Peter. Hij lag vannacht
met zijn hoofd naar me toegedraaid. Ik bleef maar naar hem
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kijken, om zijn blonde lokken op het kussen voor altijd in mijn
geheugen te prenten, want dat hoofd is me zo dierbaar.
We hebben gisteren nog een rit naar Edam gemaakt en samen
een foto laten maken in klederdracht. Bespottelijk eigenlijk,
maar toch een kostbaar aandenken aan een vervlogen tijd voor
later. Ik moest hem – de foto werd in Volendam genomen – er
toe overhalen. Eén exemplaar zond ik naar zijn moeder. Hij
vond de huisjes in dat dorp „snoeperig”. We zaten aan een plas
en keken naar de honderden meerkoeten en eenden. „Zie je hoe
in de natuur afstand van elkaar wordt gehouden?” zei Peet. Hij
maakt zo dikwijls opmerkingen, die ik zou willen noteren. Hij
gaat donderdag met de trein en de boot naar Edwin in Londen.
Amsterdam-Hamburg
Socarides is teruggekomen op de toezegging een interview
voor Gallery toe te staan.181
Dr. William Gaylin noemt schuldgevoel „a guardian of goodness”.
„Freud thought that guilt is the necessary price of civilization.
In his view, aggressive impulses that cannot be expressed
against others if civilization is to survive inevitably turn inward
against the self. The resulting sense of guilt, Freud thought,
usually goes underground, emerging in consciousness as anxiety, a sense of worthlessness, fear of impending disaster, or simply a general feeling of discontent,” schreef Virginia Adams in
de The New York Times.182
„It is the nature of love to over-value the object, and most of us
see children through the distorted lens of love,” schrijft Gaylin
in Feelings. Waarom werkt dat zo? „We are proud of them beyond their necessary warrant of pride. Children being our ultimate products, our best hope for immortality, need do little but
exist to produce the feeling of pride.”
Wat een onzin. Ook heb ik die noodzaak van onsterfelijkheid
via een nageslacht absoluut nooit begrepen. Het is een vorm
van Russisch roulette, waar een verantwoordelijkheid aan is
verbonden, die ik althans nooit heb willen en durven nemen.
„We see in our children the expansion of our horizons and
time,” schrijft Gaylin.
Hij, misschien, maar ik dus allerminst. „Onze” horizon en
„onze” tijd? Waarom?
„We assume that they represent the best in us and will go beyond us.”
181 Zie bijlage 20.
182 The New York Times, 24 juli 1979.

228

183 Wat in zekere zin in de jaren negentig inderdaad gebeurde.
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Waarom zouden we hier vanuit gaan, aangenomen, dat ouders
„het beste” – ook zo’n nietszeggende term – te bieden zouden
hebben? Veel ouders zijn op essentiële punten zelf psychische
puinhopen, dus om te veronderstellen dat zij „het beste” te
bieden hebben, is al bezopen. Ik heb nooit die konijnenmentaliteit van gaat henen en vermenigvuldig u gekend. Ik heb van
kinds af aan stilgestaan bij de betekenis van deze zogenaamd
dringend gewenste vermenigvuldiging.
Machado is ook zo’n rooms-katholieke politicus, overtuigd dat
hij een missie heeft jegens de kinderen van Venezuela. Hij vertelde in Parijs hoe hij op 19 september 500 VIP’s, inbegrepen de
president van de republiek, bijeen had geroepen om te luisteren naar een optreden van Indiaanse kinderen, die volgens de
Japanse Suzuki-methode in zes weken tijd Haydn en Beethoven konden spelen. „The whole country was crazy about it,”
aldus minister Machado. „People cried of emotion. We demonstrated that by proper methods of training everything can
be learned.”
„What were you trying to achieve?” vroeg ik hem. „Why
should Indian children in the Amazon region learn Haydn?
They surely must have their own music. What does it have to
do with becoming intelligent? In the future they earn their living with their hands.”
„That is sheer stupidity,” verdedigde Machado zich. „Complete stupidity. Development is synonymous with science and
technology, which themselves are the product of intelligence.
Children in the third and fourth grade have to receive the fruits
of progress. What does it mean to work with your hands and
be underdeveloped for ever?”
„It is a reality. In the West we have a shortage in people working
with their hands, so we import them from developing lands.”
„Why don’t they work with their hands in the West? Anyway,
we will work in Venezuela with our heads.”
„But what if we all become Einsteins: you will cause a disaster.”
„With increased intelligence much of the manual work will be
done by robots. In the past power was concentrated in factories, industrial centers, in the economic sector. Now we have a
movement that aims at power of the mind. So far, auto-industries were located in America, Japan, Italy or Germany. With
increased intelligence in the developing lands, those industries
will move to other places as well.”183
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„What will workers in the West do if industry moves to
Africa?”
„Discoveries of the human mind have created more places for
workers everywhere.”
„All right: so you center your activity on intelligence. What
about emotions and feelings? Take Jimmy Carter, a man with a
high IQ, but with screwed up emotions like being reborn in
Christ.”
„Of course, a person that does not improve all his capacities
does not possess an intelligent intelligence. All capacities of a
human being must be developed in a harmonic way. That is
what we achieved with the Indian kids playing Haydn. One of
our programs teaches mothers how to deal with their offspring.
If you improve intelligence for an entire population you will
have by definition created a better world. As it stands, we are
like a ship that is sinking, and there are no life boats available.
We must increase the creativity of the people. We must teach
them to make no more wars, because that is utter stupidity. In
an intelligent world we will solve problems in an intelligent
way and not through barbarism as is happening now. When
man is more intelligent, we will possess a better world. An intelligent person will be able to note what is good and what is
evil.”
Ik dacht eigenlijk: Ik help het je hopen.
Tijdens mijn afwezigheid speelde zich in Den Haag weer een
typisch Hollands drama af. Ik lees nu pas de knipsels in het
vliegtuig naar de vergadering van de Club van Rome in Berlijn.
De rel over Wim Aantjes bereikte een hoogtepunt. De man
zou tijdens de oorlog lid van de Duitse SS zijn geweest. Dat is
natuurlijk ook niet niets. Het CDA moet dit natuurlijk al die jaren hebben geweten, ook toen hij fractieleider in het parlement werd. Maar Aantjes is de man die zich tegen de neutronenbom keerde en het lidmaatschap van de NAVO aan de orde
stelde. Dàt was politieke ketterij want we zijn immers trouwe
vazallen van de oorlogshitsers in Washington. Aantjes was niet
langer bruikbaar. En precies als in de VS wordt dan het chantagelaatje der geheime diensten opengetrokken en iemand
spoorslags ten val gebracht.
Oud-minister W. Geertsema van de VVD zegt nu, al in 1967 –
meer dan twintig jaar geleden – van ARP- collega Smallenbroek
te hebben gehoord over het SS-verleden van Aantjes.
Na nieuwe discussies in de Kamer en de verklaring van Ruud
Lubbers, dat Aantjes binnen of buiten de politiek – ondanks
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het SS-verleden – aan de bak moet kunnen blijven, moet de
mierenneukerij nu ophouden, meent zelfs NRC Handelsblad in
een ellenlang hoofdartikel: PUNT ER ACHTER.184 Alhoewel de
krant erbij zegt, dat Aantjes nooit meer in de actieve politiek
thuishoort.
Geen hond zoekt natuurlijk uit wat er werkelijk achter de
schermen is gebeurd, en waarom de heren De Jong en Van der
Leeuw van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie het
gelazer überhaupt zijn begonnen. De beerput in Den Haag is
te groot in het Madurodamse om ooit open te zetten, want er
zijn teveel pottenkijkers.
3 oktober 1979

West-Berlijn
Stralend mooi weer. Vanuit mijn kamer in Hotel Bellevue kijk
ik naar de beruchte Berlijnse muur, die ik in 1961 tot stand heb
zien komen. Het geval is een aanfluiting voor de menselijke
beschaving – en intelligentie – in dit late uur. Eén man die ik
niet wens the ontmoeten is Robert Maxwell, die basterd. Het
schijnt dat dr. Jermen Gvishiani en ook professor José M.R.
Delgado niet aanwezig zullen zijn.
Psychiater Herbert Hendin schrijft over het uiteenvallen van
het Amerikaanse gezin. Het cijfer van zelfmoorden onder jon184 NRC Handelsblad, 31 augustus 1979.
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ge mensen tussen de vijftien en vierentwintig jaar is de afgelopen twintig jaar met 250 procent gestegen in de VS.
„The American family is being undermined by the divisive
forces at work in society, forces that are making harmony, cooperation and affection more scarce in and out of families,” aldus Hendin. „Forces that are as much psychological as they are
economic. The family reflects the cultural trend toward replacing commitment, involvement, and tenderness with self-aggrandizement, exploitativeness and titillation. In a culture in
which anything done for another person must result in some
immediate, personal gain, young children are often seen as a
pleasureless burden.” Het gaat mij niet om de druk. Het gaat
mij om de absolute onmogelijkheid werkelijke invloed te
hebben op de uitkomst van de omgeving waar een kind in op
groeit. En als ook Hendin schrijft: „Older children become extensions of the need to validate one’s life,” ben ik met stomheid
geslagen. What about their lives?185
Psychiater Hendin meent dat „many young people today see
their families as jails in which everyone is in solitary confinement and no one is happy.” Dat is 1979. In 1939 zag ik de jaren
op De Horst niet als een gevangenis, verre van dat, maar eerder
als een liefdeloos, contactarm milieu, waar ik vrij in was maar
ook „ondervoed” in raakte, zodat ik een groot deel van die jaren in Baarn woonde.
Gaylin mag kinderen dan als een verlengstuk van onszelf voor
de eeuwigheid zien, ik denk bij gaat henen en vermenigvuldig u in
de eerste plaats aan de omstandigheden of de wereld waarin de
nazaat gemiddeld 75 jaar zal moeten ademhalen. Daarvoor wil
ik niet de verantwoordelijkheid op me nemen.
De vergadering van de Club van Rome is op een kleinere
schaal georganiseerd dan vijf jaar geleden, toen ook in Berlijn
werd vergaderd en Beatrix en Claus aanwezig waren. Jermen
Gvishiani is afwezig, omdat, zo vertelde Aurelio Peccei me, de
sovjets de German Association for International Development
geen acceptabele organisatie vinden.
Vriendelijk gesprek met de keurige A.E. Pannenborg van Philips. Ik vroeg hem waarom Philips zich wèl uit de naad liep in
communistisch China maar weigerde iets van betekenis met de
USSR te doen. Had dit te maken met de „morele herbewapening tic” van Frits Philips? Nee, hij benadrukte dat Frits geen
enkele invloed meer uitoefent op het beleid. De sovjets wensten vooral kennis aan te kopen en dat veroorzaakte problemen.
185 The New York Times, 26 augustus 1979, door Herbert Hendin.
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Enkele jaren later zouden twee hoge sovjetfunctionarissen, Anatoly Gromyko en mijn oude vriend Vladimir Lomeiko samen een
boek schrijven, dat de titel kreeg Nieuw Denken in het Atoomtijdperk. Zij namen de gedachten van Aurelio Peccei en de Club van
Rome over, bestudeerden de speeches en rapporten van de Club
en schreven dit in Moskou met veel sensatie ontvangen boek.
Mikhail Gorbatsjov, die wacht te op het verdwijnen van Konstantin Tsjernenko van het politieke toneel, om het roer in het Kremlin over te nemen, las het boek van Gromyko en Lomeiko en was
op de plaats rust verkocht. Hij lanceerde eerst het concept van
Nieuw Denken voor de Sovjet-Unie, later gevolgd door perestrojka en andere vernieuwende geluiden. Ik ben overtuigd, dat
het copyright bij Aurelio Peccei ligt, die dit in 1979 in West-Berlijn voor het eerst lanceerde.
Ik schreef die dag overigens in mijn dagboek (na het luisteren naar
Aurelio’s speech): „Hij is helaas niet meer om aan te horen.” Ook
merkte ik op dat ik zijn kliek van pluimstrijkers om hem heen
(Schaff, Guernier, Pestel, King, Thapar, Malitza, en anderen) walgelijk begon te vinden. Wanneer ik echter zijn rede in 1994 terug233
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Philips is nu eenmaal voornamelijk geconcentreerd op het verkopen van producten. Ook wees hij op het uiterst moeizame
en jarenlange onderhandelen in Moskou „en als je dan eindelijk rond een tafel zit in de veronderstelling een contract te
kunnen sluiten, komen ze onverwachts met de vraag: ‘Maar
hoe maken jullie dit veertje?’ Je zou zeggen, dan ga je naar een
winkel en koopt het. Maar nee, zo ligt dat niet in Moskou, dat
loopt dan via een ander ministerie. Daar moet het veertje worden besteld en via de nodige rompslomp duurt het twee jaar
voor het er is. We hebben dus uiteindelijk de machine geleverd, die dat specifieke veertje maakt. Ze doen zichzelf onbeschrijfelijke schade met dit systeem,” aldus Pannenborg. De
snor van deze heer was aan één kant korter geknipt. Het effect
hier van werkte op mijn lachspieren.
Aurelio Peccei hield de openingstoespraak: „The coming
decade of danger and opportunity. Centraal stond onder meer
Aurelio’s accent op „New Thinking”. „It concerns the need to
bring our fundamental thinking into line with the position of
power and responsibility we, as a species, have acquired becoming the principal agent of change on earth. Critically examined in the light of present-day realities and exigencies, the
whole body of beliefs, concepts, principles, frames of reference,
assumptions, taboos, and values which guide us is immediately
seen to be obsolete and unreliable.”
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vind en besef hoe die gedachte van Nieuw Denken in Moskou op
het hoogste niveau werd overgenomen – en feitelijk mede zou leiden tot de fatale ondergang van de USSR, dan was die toespraak
achteraf belangrijker dan ik besefte toen ik er met mijn neus bovenop zat.
Liep toch tegen Robert Maxwell aan, en gaf hem een hand.
Lunchte met Frits Böttcher, het oorspronkelijke hoofd van de
Nederlandse afdeling van de Club van Rome, die Aurelio al jarenlang niet te harden vindt, wat een ander uiterste is. Hoe we
er op kwamen weet ik niet, maar hij beschreef de dood van zijn
vader in een ziekenhuis in Alkmaar en het shockerende gedrag
van doktoren en broeders bij die gelegenheid. Frits wordt in
1980 reeds 65 jaar en gaat dan met emeritaat.
Hij vertelde hoe Robert Maxwell als officier in het Britse leger
de hele documentatie van het Springerconcern in Berlijn had
ingepikt en naar Londen overgebracht. Later bereikte hij een
overeenkomst met de familie Springer. Op dat moment trad
Maxwell de uitgeverswereld binnen. Maar na enige tijd kocht
de familie Springer hem uit. Maxwell stichtte daarop Pergamon Press. Veel van zijn auteurs raken in processen met hem
verwikkeld en in uitgeverskringen wordt hij gezien als een
crook. Ik zei tegen Frits dat ik al enige tijd geleden uit eigen ervaring had geconcludeerd dat de man onbetrouwbaar was en
ik hem om die reden verder had laten barsten. „Onbegrijpelijk,
dat juist Aurelio Peccei helemaal door Maxwell wordt ingepakt,” vond Böttcher. „Aurelio heeft me gezegd, dat Maxwell
één van de meest bijzondere mensen was die hij in jaren had
ontmoet.” Het leek wel of de Brit ons had horen spreken, want
toen we opstonden, stevende hij op ons af. Maxwell vroeg me
zelfs: „When do I get your manuscript?” Ik antwoordde, dat ik
hem de voorstellen voor het boek al maanden geleden had toegezonden en nooit iets van hem had gehoord. Ik vroeg verder,
waarom hij de introductiebrieven voor Brezhnev en Gromyko, die hij me in Oostenrijk had toegezegd, nooit had gestuurd. „But I sent them to you.” Hij loog dus duidelijk. Hij
zou me volgende week opnieuw schrijven.
Terug in hotel Kempinsky belde ik eerst naar Peter in Amerbos. Hij vertelde dat er een kaart van mejuffrouw Büringh
Boekhoudt uit Italië was gekomen met een reactie op mijn
boek Amerika valt. Ben benieuwd.
In de bus naar slot Charlottenburg voor een diner en een concert zei Frits Böttcher: „Maxwell zag ons tijdens de lunch samen spreken. Hij weet heel goed dat ik verbonden ben met El234
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Peter vertrekt met naar Londen en gaat eindelijk terug naar Edwin van Wijk. Ik hoop maar dat Amerbos hem nu meer en
meer een gevoel zal geven van een plek die ook van hem is.
Sprak met Paulo Moura, psycholoog en journalist bij Jornal do
Brasil. Ik sneed het project van Machado in Venezuela aan dat
zich bijvoorbeeld concentreert op het vertellen tegen moeders
hoe ze hun kinderen niet voor het leven kunnen beschadigen.
„There are several levels to discuss this matter. One is the
scientific level. Does the intelligence program in Venezuela
pertain to every level of the population? Another is: what will
be the political implications, or third: which educational efforts
should be applied? The initiative itself is very, very good indeed. All over the world we should endeavor, not only to improve intelligence, but, what I would call, the human quality,
the human performance. After all, there are two different types
of learning. One: systematic learning, through schools and the
traditional ways. The other would be: simply living our lives, as
235
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seviers. Daarom kwam hij zogenaamd naar je manuscript informeren. Als je het mij vraagt, loopt hij hier met hele andere bedoelingen rond, zoals bijvoorbeeld nagaan hoe hij de leiding
van de Club van Rome zou kunnen overnemen. Hij zal wel
bedacht hebben dat Aurelio al gauw 75 jaar wordt en er iemand anders moet komen.”
Ik maakte trouwens van dit moment gebruik om hem er aan te
herinneren, hoe hij indertijd thee dronk met koningin Juliana
in de tuin van Soestdijk en er een hinderlijke tak tussen hen in
bewoog. Hare Majesteit lost het probleem op door er aan te
gaan hangen, waarop de tak afbrak en gedeeltelijk in de theekopjes terecht kwam. „Ik heb dit natuurlijk nooit gepubliceerd, maar het komt wel in mijn memoires.” Hij protesteerde
hevig dat dit niet behoorde te gebeuren.
Het concert werd uitgevoerd door een klein kamermuziekensemble met
werken van Gottfried
Reiche, Dietrich Buxtehude, Girolamo Frescobaldi en Giovanni Battista
Buonamente. Ik zou het
liefste vroeg naar bed zijn
gegaan.
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much inside school as outside in the world. Perhaps we learn
even much more outside schools.”
„From parents, the family?” vroeg ik.
„Yes, but also in social life. Even if a child is going to a movie,
for instance, you are watching let’s say a love story. At the same
time they learn geography, social behavior, the kids learn about
values. In this sense, if we do have some sort of methodology,
some sort of coordinated effort to improve scholastic learning,
it would mean an overall improvement for everyone. But from
a scientific point of view, we must realize there are definite
limits. Perhaps not as much limits to learn as limits to our human capacity. The question whether intelligence is something
you are born with, is as old as Plato and Aristotle. All we know
in psychology today, is that you cannot make an improvement
of intelligence itself. Intelligence is not a vitamin. Intelligence is
not like physical exercise, that if you work on it every day, that
your intelligence would improve, like you can improve your
muscles.”
„José M.R. Delgado, the neurophysiologist says that you can
massage the brain like a muscle.”
„I am strongly opposed to that view,” zei Moura.
„Well, Delgado studied brains all his life.”
„I do not believe in this. Scientifically it would be a big mistake. A very big mistake.186 Intelligence represents most of our
potential. I have power over it, I actually develop it to full capacity. But I cannot spend all my life developing my intelligence and never reach full employment of my capacities. Now,
if Delgado is talking about getting to the end of our maximum
potential intelligence-wise, I think he is right, and I would be
for it.187 But if Delgado is talking about partial or additional intelligence, then I must say, it cannot be done. It is scientifically
impossible. He probably bases his approach on B.F. Skinner of
Harvard and all these theories of conditional operant behavior,
which is a very particular school of thought, and very dangerous as well, by the way.”
Ik wist dat dit niet van Skinner kwam maar van Delgado zelf.
Ik deed of mijn neus bloedde en vroeg hem: „In what way
dangerous?”
„Now we come to the political questions related to this subject.
It will become shockingly easy for the government in power to
manipulate people, and especially for fascist types of government.
Big brother, extreme right, extreme left – a new kind of dr.
186 Hoe kan het wetenschappelijk nu een vergissing zijn?
187 Moura begreep nog niet dat het niet relevant was of hij voor of tegen was.
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Goebbels. It is extremely dangerous to begin to tamper with the
intelligence of people. But, on the other hand, I must confess, to
do not fully know how the Venezuelans will go about it.”
„They are not sure as yet themselves,” gaf ik toe.
„One thing is certain: illiterates can be much more creative
then we assumed so far.”
Het was duidelijk, collega Moura improviseerde. Hij was niet
echt op de hoogte van het Machado-project.
Een ander gesprek voerde ik met Howard Perlmutter, directeur van de Worldwide Institutions Research Group aan de
Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania.
„The approach,” zei hij tegen me, „in developing potentials in
others, like intelligence, without their understanding what is
being done to them, is morally wrong. I think, human beings
have often more sense than scientists. Brainwashing doesn’t
work really that well either.”
„But we are being brainwashed anyway from the cradle upwards, without having even the awareness yet that this is being
done by coding our brains with nonsense,” hield ik hem voor.
„What we are talking about here is what do people need to
learn.”
„That Moses walked on the water?” schertste ik.
„When it comes to functional skills, like how to drive a tractor,
then it seems to me, that on psychomotoric levels it can be
done. But, for somebody to come along and say this is a better
way of life for you, you will have more meaning and happiness
this way, therefore we will alter your brain patterns, you have
to believe that what I think, is good for you. If I feel it is
wrong, it will not work.”
„I really feel that what the Venezuelans aim at – and they are
rather heavily supported by a Harvard team – is to improve the
modus operandi of thinking rather then the contents itself of
what is being thought,” benadrukte ik.
„There is a theory in psychological development that maintains, you must induce the need for achievement in developing countries so that they want to make themselves more of
their lives. Some want to achieve this result on their terms of
reference of what life is about. I think that ignores that in most
forms of life, however impoverished these lives are, there is a
great deal of coherence and satisfaction about life itself, even
about the understanding of life.”
„This reminds me of Javanese rice farmers and their inherited
cultural wisdom over the ages.”
„There is a great deal of potential in the nature,” ging Perlmut-
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ter verder, „or the conditions of learning, also for rapid learning. There are even feedback devises. The Suzuki-method is
old. There must have been an intense effort in Venezuela to
teach these Indian children the violin. What does this mean to
their lives?”
„I wonder about the underlying emotions when you concentrate on intelligence alone. We all know Jimmy Carter has a
high score IQ, but what about his normal emotional development?” vroeg ik hem.
„I would call that part of human learning, you describe with
emotions, the experience of living in the complexity of the
world today. Carter grew from a provincial administrator to
operating on a US scale and next he was thrown into the world
arena. He has to learn very quickly what is taking place there,
also emotionwise. He has had no opportunity to develop these
qualities quietly and at leisure. It is not the deficiency of his
emotions that is at play, because he receives reports by word
and on paper. But this is not the same as the reality. His job
came probably to rapid for him.”
„What lacks on a worldwide scale, I feel, is a discussion about
the mental processes at work in all these earthshaking events.”
„We are all human beings trying to understand the world
around us. First there is an intellectual effort like grasping global order, global disorder, north, south, east, west and suddenly
we feel we have words to describe the situation. We know in
our hearts, that when we begin to talk about population, GNP,
limits to growth, that we have to deal with these variables in
terms of fundamental reality and individual human beings. We
are entering here into an intellectual exercise which has its own
limits too, the limits of the intellectual exercise or the ultimate
human reality, which are the human beings themselves, who
live, breathe and feel. Because we are making the jump from
intellectual comprehension of the world, we then think we can
redesign it, that is what happens. The human being is far more
protected in his village or city than somebody who offers me
descriptions on paper, with figures, if you want.”
„To the person who reads the reports, it must have another
meaning.”
„To him, the report is one step. We should not ignore the part
of the brain that is able to intellectually comprehend global
problems.”
Rondlopend op deze conferentie spreek ik natuurlijk vele
mensen. Sommigen gesprekken neem ik op band op, anderen
had ik al eens gesproken, en weer anderen sla ik maar over. Te238
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gen Mahdi Elmandjra van Marokko zei ik, dat zijn rede me aan
oud-president Sukarno van Indonesië had doen denken. „I
consider that a compliment,” was zijn verbazingwekkende antwoord. Wat natuurlijk ook hier opvalt, is dat iedereen het
woord briljant te pas en te onpas gebruikt, ingevolge de Amerikaanse ziekte dit te doen. En dan zeg ik: „Nee mijnheer,
Nietzsche was briljant, niet hij.”
Adam Schaff zat een krant te lezen, die de Poolse paus als superster aan de lezers verkocht.
„Our ayatollah,” liet hij zich ontvallen, „but much more reasonable.”
Ik antwoordde: „I never understood that crazy show in Poland,
millions flocking to the man.”
„But that was a beautiful show indeed. It was one big protest
meeting against the socialist system,” verdedigde hij de krant.
„After thirty years of Marxism-Leninism?”
Daarop lachte Schaffer luid.
Ontmoette mijn oude vriendin Hella Pick van The Guardian
voor de verandering. Als spuit elf houd zij zich nu ook met
Oost-Europa bezig. Zij zag er heel behoorlijk uit, een variant
op Nancy Kissinger. Eigenlijk is ze naar Oost-Berlijn gekomen
voor het bezoek van Leonid Brezhnev aldaar. Ze schijnt geen
visum voor Moskou meer te krijgen. „You can’t see the people
you asked to see,” zei ze.
„Well, there are enough interesting people left to visit,” reageerde ik. Ze wist te melden dat Robert Maxwell volledig
door de sovjets was ingepakt. „He can only publish all these
Soviet books because Moscow guarantees him to buy them
up.”
„Simon & Schuster also published Brezhnev’s memoirs,” zei
ik. „Yes, that is incomprehensible,” antwoordde zij, waarmee
zij zich voor mij voor de zoveelste keer als zogenaamde Guardian star reporter als bevooroordeelde amateur neerzette. Ik ken
haar dan ook van zeer nabij.
„Simon & Schuster publishes from the left and the right,” zei
ze ook nog.
„Of course they do, Hella, they are publishers!”
Ik dacht: dat geldt immers voor journalisten ook?
Robert Maxwell is intussen een soort winkeltje op de conferentie begonnen waar hij al zijn gepubliceerde werken uitstalt.
Er ligt een lijst bij waar tot mijn verbazing een door hem uitgeven boek, Science Technology and Global Problems, van Jermen
Gvishiani op staat. En met een schijnheilig gezicht vroeg hij
mij hoe het met mijn Gvishiani-project stond. Zonder iets te
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zeggen gaf hij dus allang een werk van de Rus uit. Ik deed als
of ik het niet zag en merkte.
„Don’t ruin your relations in Moscow,” zei Maxwell tegen
mij. „Do not establish relations with Luis Alberto Machado. I
am a full supporter of him, but Machado maintains the state is
there for the individual. Marxism says, the individual is there
for the state. So, for Anatoly Alexandrov and your initiative to
bring Machado to him and the USSR Academy of Sciences, you
should immediately halt. Alexandrov probably did not fully
understand what Machado is driving at. Stay out of it.” Ik
dacht dat ik het in Keulen hoorde donderen en vond zijn interventie absurd.
Maar tezelfdertijd geef ik toe dat iedere keer wanneer ik weer
met deze Maxwell in contact kom, ik enigszins ontdooi, want
op andere punten snijdt het wel hout wat hij zegt.
Ontmoette allerlei mensen van Bas de Gaay Fortman tot Maurice Guernier. In zijn rede wees Guernier er op dat twee op de
vier mensen in de wereld boeren in ontwikkelingslanden zijn.
Tijdens de lunch zat ik naast Koji Kobayashi, voorzitter van de
raad van bestuur van Nippon Electric Co. Ltd. Aan de andere
zijde zat professor Dietrich Goldschmidt van het Max-PlanckInstitut. Toen Goldschmidt lanceerde dat wiskundigen hun
carrière maken wanneer ze nog jong zijn, antwoordde ik dat
men het hele leven als een universiteit diende te beschouwen,
Plato citerende. Dit is dus ook zo. Ik hoop te lezen en te leren
tot mijn laatste dag.
De avond was gereserveerd voor Mahlers negende symfonie
met Leonard Bernstein en het Berlijns Philharmonisch orkest.
Het concert begon om 20:00 uur.
20:10 uur
De eerste noten van Mahler zijn een uitdrukking van liefde en
genegenheid. Ze inspireren die gevoelens, vooral wanneer je
het „theater” van Bernstein weg denkt. Deze muziek is prachtig. Gedachten de mens lief te hebben stijgen zelfs van de musici op naar het publiek. Ik verbaas me deze dagen voortdurend
over aardige reacties van mensen, glimlachen en genegenheid.
Ik raak niet uitgekeken op de mensen om me heen in deze
uniek geconstrueerde concertzaal, de Philharmonie. Het zijn
platformen om het orkest heen. De muziek is zo indrukwekkend, ik stop met schrijven.
Peter is nu in Londen en heeft Edwin van Wijk omhelsd.
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20:35 uur
Na het Andante commodo ging Bernstein op een stoel tussen
twee violen zitten. Ik geloof dat hij huilde. Bezorgde gezichten
bij de musici in zijn nabijheid. Het was absoluut schitterend geweest. Ik was zelf tot tranen geroerd, verschillende malen.
Noem dat subterranean tears. Tussen het tweede en derde deel
fluisterde Adam Schaff, die dus naast me zat: „He is a great
master.”
21:10 uur
Ik geloof dat je alleen dàn tot voortplanting mag over gaan,
wanneer je er met jezelf uit bent over wat dit leven betekent
en wat de waarden voor jezelf ervan zijn. Het automatisme in
geslachtsvoortzetting is voor konijnen en eenden een andere
zaak dan voor ons, glorified apes. Ik denk aan mams uitspraak:
„Wanneer je niet zou hebben geleefd, zou je niets gezien of geweten hebben.” Hieruit volgt: mag je een kind dit „zien” of
„weten” onthouden? Zoals Mahlers negende symfonie? Theo
heeft eens gezegd, bereid te zijn een financiële bijdrage te leveren, indien ik voor een Oltmans nazaat zou zorgen. Maar
dan: is één genoeg? Als dat nou een meisje is, dan ben je nog
even ver van huis. En Peter? How would he fit in?
22:10 uur
Toen Bernstein aan het einde was gekomen met zulke totaal
overdreven pianissimo’s – zo langzaam en afschuwelijk (voor
mij althans) – brak de massahysterie onder het publiek los.
Bernstein zelf huilde openlijk. Hij omhelsde verschillende leden van het orkest, en raakte de wang van een cellist met de
hand aan. Het was gewoon een pandemonium, zodat ik tegen
Adam Schaff zei: „Het enige wat hier nog ontbreekt is het Sieg
Heil!” Ik walgde van wat er gebeurde, hield me verre van de
neurotische mêlee en probeerde alleen weg te komen, ook om
241

■
Amsterdam

20:20 uur
Ik geloof dat ik een vertoning, die Bernstein tegenwoordig van
dirigeren maakt, nog nooit eerder in die overdreven mate heb
gezien. Hij danst en springt. Hij beleeft Mahler lichamelijk.
Het komt op mij afstotelijk en overdreven over. De joodse gemeenschap in Manhattan schijnt dit prachtig te vinden. Zou
Mahler zelf zo hebben staan springen bij zijn goddelijke muziek? Ik denk met weemoed aan Otto Klemperer, Charles
Münch, Rafael Kubelik, Pierre Monteux, dirigenten uit het
verleden. Bernstein is bij hen vergeleken een paljas.
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geklets in de ruimte te ontlopen. Bernstein is gek, maar men
ziet hem voor een maestro, een superster aan.
Schreef Peter over dit concert.
5 oktober 1979

Bij het opstaan om 07:00 uur las ik in de kranten weer een lawine van antisovjet berichten. Ik ben vroeg naar de conferentiehal gegaan om een fantastische film te kunnen zien over microprocessors.
Verzorgde eerst het zoveelste radiopraatje voor Veronica.
Een beetje hippe taxichauffeur antwoordde, toen ik had gezegd dat de mensen erg vriendelijk leken in West-Berlijn:
„That is because of the DDR and the Berlin Wall.” Ik dacht dat
dit wel eens een waarheid als een koe zou kunnen zijn.
Sprak met Mircea Malitza van Roemenië over het Machado
programma in Venezuela.
„There are two elements in the Venezuelan proposals,” zei
Malitza, „Which make them interesting. The first: the idea,
that people have a huge untapped potential. If nations intend
to enter a new era wanting to develop this hidden intelligence,
to keep the pace with new developments in science and technology, they must do something on a large social scale, in order
to bring the people in line with new ideas. The second aspect
is, that the educational bulwark is everywhere too narrow, too
formalized, too rigid and schools are no longer doing what they
should be doing. People everywhere are looking for non-conventional forms of cultivating and activating this potential and
bringing it into line to new social developments. Therefore,
the Machado program to set up new institutions to cultivate
the potential of people, to enlarge their skills, their mental
processes is a very significant indication that people realize
these untapped potentials must be further developed. There are
huge resources here that are dormant, untouched, which now
are being lost. This is a tremendous human waste.”
„We, in the Club of Rome,” vervolgde hij, „Have assisted in
researching this problem by publishing No Limits to Learning.
Bridging the Human Gap, published by Maxwell and written by
James Botkin of Harvard, Mahdi Elmandjra of the University
of Morocco and myself.”
Een ander gesprek had ik met Ranjit Kumar, Executive Director van de Foundation for International Training for Third
World Countries in Don Mills, Canada.
„What is the use of the word intelligence?” begon Kumar. „It
does have frightening connotations, like cloak-and-dagger
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tricks. It raises obviously the question of mind manipulation in
Venezuela. One could argue, that every time when we engage
in the process of education we do just that, at least to a certain
extent. What are the Venezuelan motives? Learning, to me, is
basically an exploratory process which takes place in many
forms. First: learning is an informative way of exploration; second: learning is connected with persuasion; third: learning is a
form of coercion and fourth: mind manipulation, where some
of the techniques could be used of which the subject is unaware.”
„Do you realize that the CIA has carried out such experiments,
including administering lsd to military personnel unaware of
what was being done as long ago as twenty years? What do
most psychiatric clinics in the world do in this respect?” vroeg
ik hem.
„These are frightening developments when governments engage in or encourage forms of mind manipulation. The consequences can be very dangerous. The concern I have to establish
a ministry for the Development of Intelligence is that it seems
to suggest that it plans to enhance the ability for people to
learn. Is it a mission to manipulate people to learn what the
Government wants them to learn? What is the direction they
take?”
„They taught forty Indian children,” legde ik hem uit, „to play
the violin following the Suzuki-method from Japan.”
„This raises questions. Who is going to teach and what? There
must first be formed a cadre of new teachers and on a sufficient
scale to be of influence on the masses to obtain results. You can
do experiments in laboratories, that is easy enough. Go to NASA
and they will perform almost any experiment. There is nothing
extraordinary about forty Indian children playing the violin.
The question is, what do these children really want to do? For
what reasons do you want to enhance learning this way? And
what do you want the contents to be of the new learning?
Right now we have a number of problems in the developing
world. People have been taught in traditional ways. They have
learned certain skills, but they are now facing a future, in which
they are unable to use these skills. Lots of Phd’s in the third
world are unemployed.”
„I recall Mrs. Gandhi telling me that 600.000 young people
graduated each year from universities,” zei ik.
„Surplus people, who have acquired special skills and are unable to put them to social use.”
„Then, why teach more of these unusable skills?”
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„Exactly, why? That is one question. Learning is basically made
up of three things. One: something that comes naturally and
you do not really have to teach it, like survival skills. We all acquire these. Maybe we see fewer survival skills in industrial societies than in primitive ones. You and I could no longer survive without all these technological artifacts. We would not
know how to move or where to go. That is one type of learning that takes place rather spontaneously and which has to be
in harmony with the conditions of primitive societies. Another
type of learning is attitudinal learning. You have to have an
outlook, a frame of mind, a value system. How do we relate to
each other? What is the silent language involved? It has very
much to do with our attitudes. This again takes mostly place in
an informal way, through the family system, through social
networks and to a certain extent through the formal educational system. Also through behavior and so on.”
Een volgend gesprek had ik met Henri Hogbe-Nlend, president van de African Association for Advancement of Science
and Technology gevestigd in Bordeaux. Ook hem vroeg ik
naar een reactie op het Venezolaanse programma.
„I think it is excellent,” zei hij. „It is a program of the utmost
importance.”
„Why?”
„I believe since a long time that the human spirit is the most
precious thing that we possess. Therefore, the concept of developing the human mind, the concept of underdevelopment
must be seen at a level of degree in the general development of
the human mind. Of course, I view man primarily as a spiritual
being. At last, the government of Venezuela has succeeded to
bring man himself to the centre of development in trying to
improve the human condition.”
„Will African governments be inclined to join the Venezuelan
program in their territories?” wilde ik weten.
„I don’t think they will succeed in developing a similar program. Their basic outlook on man is a different one. African
governments at present are totally concentrated on trying to
improve material conditions for the masses and have little time
or patience to occupy themselves with spiritual needs or cultural needs. With the exception of Senegal and Tanzania,
where I think they could develop similar programs like in
Caracas.
„How would students in Africa react if they were told that you
can improve your intelligence like you can be taught to play
the piano?”
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„Perhaps students could indeed bring pressures on governments to develop a Venezuelan type program. It should be realized, however, that African nations are being confronted with a
number of urgent and concrete problems. People can’t live on
empty stomachs. Then there are serious problems in housing
and education.”
„Africa is not ready for the Machado approach?”
„No, one should not phrase it that way. It is more a matter of
understanding. Indeed, the struggle for the fulfillment of fundamental needs, should parallel the fight for spiritual satisfaction, and above all the goal to develop the mind, or the use of
intelligence.”
Een ander gesprek nam ik op met Keshava Murthy, van het
National Institute of Industrial Engineering in Bombay. Hij reageerde aldus op het Machado project:
„It is a very positive and innovative step. It is very much needed all over the world, particularly in the developing world.
One of the reasons why the development in the third world
has been slow is the lack of enough committed intelligent people in the spheres of cultural, economic and social development. Machado’s project is most helpful.”
„Does India not suffer from under-development of intelligence
among the masses?”
„Exactly. At present levels of development, we have been
stressing too much formal education. It remained unchallenged
and unchanged over decades, perhaps centuries. We have always been thinking of literature and cognitive forms of education. But there are non-cognitive forms of learning as well
stemming from experience. The brain can also learn and develop its intellect.”
„You consider yourself a traditional educator?”
„By and large, yes. We have been following mainly traditional
forms of learning. This is one reason why we are unable to extend our facilities of good education to a large number of people. We have to innovate. We have to introduce new forms of
education and learning, new forms of developing the intellect.”
„Would you have reservations about the state entering a new
reference cadre and value system?”
„A difficult question. When you are contemplating innovation
in education it is not possible to exclude the state, and if you
do that there is always the possibility of the misuse of purpose
and power. But we must dare to experiment.”
„You think that a state with one hundred million illiterates...”
„More,” onderbrak Murthy me.
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„Could learning to develop intelligence be introduced in India?”
„Unless we begin with pilot programs – like they seem to be
doing now in Venezuela – it is not possible to say whether it
can be done with large numbers of people in India. Technically we could reach them all through radio, television and satellites. But practically we would not yet be able to reach the
masses. And even where there are radios they are being used to
spread entertainment and hardly for educational or intellectual
development.”
„In Japan, there are only a few hundred psychoanalysts for a
population of hundred million. How about India?”
„I do not know how many people would need psychological
treatment in India, how many psychologists are available or
what facilities there are.”
„Do you have mental hospitals,” vroeg ik hem.
„Yes, many. But in addition to Western or Freudian methods
of healing we have our traditional psychological treatment in
India, by religious means and through meditation or yoga.”
„What if students have psychological problems. Can they get
professional help?”
„At our universities, even at large educational institutions, we
have no counseling at all, let alone psychological counseling.
Help is given more on the basis of non-formal personal relationships. If a student has problems, he will go to someone on
campus he knows, maybe a personal friend or a friend at the
faculty.”
„In other words, help is given by amateurs.”
„Yes, on an informal basis. We do not even have employment
counseling in a formal sense, except perhaps at a few very large
universities. Informally, yes, plenty of counseling is being done.
But how effective this is, or how many people benefit from it,
is unknown.”
Ik klamp dus verschillende afgevaardigden gewoon maar aan
om na te gaan op er een publicabel gesprek in zit voor mijn
voorgenomen boek over intelligentie. Er is een zekere brutaliteit voor nodig, die ik meer en meer schijn te ontwikkelen.
Berlijn - Hamburg
Terwijl ik in het hotel mijn rekening stond te betalen, viel mijn
oog op een blonde jongen in jeans in de hal, dermate aantrekkelijk dat ik het als een schok ervaarde hem te zien. Het schoot
zelfs door mijn hoofd om maar niet te vertrekken. Op hetzelfde
moment merkte ik, dat ik mijn DINERS-kaart weg was. Ik had
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er Hotel Bellevue mee betaald op woensdag. Ik belde hen op,
maar de kaart was al naar Amsterdam verzonden. Intussen was
de beauty spoorloos. Ik ging overal kijken. Opeens was hij er
weer, nu met een blazer over zijn jeans. Hij liep het hotel uit.
Hij keek om en tippelde. Ik raakte superopgewonden. Intussen
stond mijn koffer al voor het hotel om met een taxi naar vliegveld Tempelhof te rijden. Ik was machteloos. Hij verdween in
de massa. Ik herinner me zijn long, wavy, blond hair, wat schrikachtige ogen, zijn handen, alles. Wat is de betekenis ervan dat je
de mogelijkheid van een vriend voor het leven misloopt?
Vlak voor ik in de taxi wilde stappen, groette mij mevrouw
Pestel. Haar man Eduard is nu minister voor Wetenschap &
Kunst in Nedersaksen. Zij ging haar man van het vliegveld afhalen en gaf me dus een lift. Zij is zelf een psychoanalytica. Ze
was himmelhoch jauchzend over Bernstein gisteravond. „Germans need a reawakening of feelings,” zei ze. „Bernstein
brought us back to let our feelings go.” Ik antwoordde: „Dat
kan ik begrijpen, maar dan met mate, please. Bernstein presenteert een overflow van gevoelens, die ik althans interpreteer als
een uitdrukking van ongecontroleerde waanzin. En wat me
nog het meest beangstigd heeft daarbij, was dat een soort massahysterie werd wakker gemaakt. Het was musicale demagogie.
Nog een stap en we zijn terug bij Goebbels.” Ze toonde zich
zeer verbaasd over wat ik zei en wilde er over nadenken.
President Luis Herrera Campins van Venezuela zegt in de Financial Times dat hij een schuld van niet minder dan 26 miljard
dollar van de vorige regering erfde. Hoe moet het nu met de
financiering van Machado’s programma?
Time bericht dat, nadat de CIA en Washington eerst de Cubaanse kwestie zelf buiten alle proporties hebben opgeblazen, Jimmy Carter nu weer met man en macht probeert de crisis tot
overzienbare proporties terug te brengen.188 Andrei Gromyko
heeft gewoon recht voor de raap gezegd dat het de hoogste tijd
wordt dat deze kunstmatige crisis zo snel mogelijk wordt afgeblazen. Ook Cyrus Vance waarschuwt dat het voortduren ervan gevaarlijke consequenties kan hebben voor de Oost-West
verhouding. Het absurde van dit gedoe is, dat het Witte Huis
eerst de CIA rustig zijn gang laat gaan de rotzooi te veroorzaken
door de Conferentie van Niet-Gebonden Landen in een
kwaad daglicht te stellen. En wanneer ze dan toch bezig zijn, is
het immers nooit weg Fidel Castro en passant verder nog in de
vernieling proberen te werken.
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Carter heeft een permanent commando tegen Cuba ingesteld,
het Caribbean Joint Task Force Headquarters in Key West.
Militaire manoeuvres rond Cuba zullen worden opgevoerd.
De strijd voor de vrede is het centrale drama in onze tijd zegt
hij. En hij eindigde een rede over dit onderwerp met een totaal
overtrokken importantie: „At another time of challenge in our
nation’s history, President Abraham Lincoln told the American
people: ‘We shall nobly save, or meanly lose, the last best hope
of earth.’ We acted wisely then, and preserved the union. Let
us act wisely now and preserve the world.”189 Alsof de zogenaamde Cubaanse crisis iets te maken zou hebben met de redding van de wereld. Alleen voor een absolute gek is Cuba of
Castro een bedreiging in enigerlei vorm.
Time heeft de memoires van Henry Kissinger, als voorpublicatie en als eerste aflevering, er volgt meer, gepubliceerd over
vijftien pagina’s. Valt het te verwonderen dat de man meer dan
honderdduizenden exemplaren van zijn The White House Years
zal gaan verkopen?190 Ik beschouw de man als één der sluwste,
en meest schadelijke crooks van deze eeuw en lees het verhaal
dan ook met afschuw, vooral wanneer hij over de Sovjet-Unie
babbelt.191
In het busje naar het toestel zat het model Ton Ligthart. Hij
kwam naast me zitten en gaf me een brochure van zijn foto’s in
kleur. Zo’n uitgave had Peter moeten hebben. Ton heeft al negen jaar een relatie met een man.
6 oktober 1979

Rotterdam, De Doelen
Woon een Inter Studium van het International Economic Development and Strategic Management bij. Het lijkt een droge
aangelegenheid te worden.
Droomde vannacht dat toen ik thuis kwam uit Berlijn, mijn
beiden ouders op Amerbos waren. Ik zie mijn moeder nog naar
me zwaaien. Ook de beide honden liepen op me af, maar ze leken nu stokoud. Op weg naar Rotterdam vanmorgen zat ik me
voor de duizendste maal af te vragen hoe dromen uit de catacomben van de ziel oprijzen. Hoe kan het dat wanneer je slaapt
en eigenlijk een beetje „dood” gaat, of althans gedeeltelijk niet
meer bij je bewustzijn bent, je al deze vreemde dingen begint
te beleven, die bij het ontwaken zelfs gedeeltelijk zijn te reconstrueren? Zou het mogelijk zijn dat wanneer je sterft, je
189 The New York Times, 2 oktober 1979.
190 Henry Kissinger, The White House Years, Little Brown & Company, Boston, 1979.
191 Time, 1 oktober 1979.
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Amerbos
Leonid Brezhnev heeft in Oost-Berlijn een belangrijke rede
gehouden. De USSR trekt eenzijdig 20.000 militairen en 1.000
tanks uit Oost-Duitsland terug in een gebaar van verzoening
naar het Westen. Dat is slim. Ze wisten in ieder geval in Brussel
niet meteen een antwoord hierop te bedenken. Dat moet trouwens van de grote broer uit Washington komen. Brezhnev is
nu 72 jaar. Hij werd na zijn rede van 35 minuten door Erich
Honecker en een assistent van het podium geholpen door hem
te ondersteunen.
Ontmoette Lou in het park, een Indische jongen. Nam hem
mee, maar het werd een milde ramp. Reed hem vanmorgen
eerst naar huis. Ik leer het ook nooit.
Heb zoveel te doen, weet niet waar te beginnen.
Ellen Lentz ontmoette Leonard Bernstein blijkbaar na afloop
van het fameuze Mahler-concert ten huize van de Amerikaanse ambassadeur Walter Stoessel in West-Berlijn. De dirigent
voelde zich nog zwevende, vertelde hij haar een paar uur later.
„I still cannot talk about the concert. I was carried far, far
away,” aldus Bernstein. Wat ook had meegespeeld was dat hij
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voor eeuwig droomt? En dat je dan zo oud kunt worden als de
planeten of het universum zelf?
Er zijn vrijwel geen journalisten aanwezig. Wie is bereid op de
vrije zaterdag te werken?
Aanwezig zijn: Prof. J.B.M. Edelman Bos, prof. John Kenneth
Galbraith, prof. J. Kreiken (voorzitter), drs. R.F.M. Lubbers en
prof. F. de Roos. Vragen komen aan de orde als: Dient de economische politiek te zijn gericht op afremming of juist op stimulering van de structurele veranderingen? Welke gevolgen
zal het gewijzigd internationaal economisch bestel hebben voor
de groei en werkgelegenheid?
Ik ben in mijn eentje op het balkon gaan zitten, ook om te
kunnen eclipseren wanneer ik zou willen. Daar zitten ze dan,
de managers van de wereld allemaal hetzelfde gekleed, als verlengstukken van hun typemachines, telefoons en hun kantoren,
in dezelfde streepjeskostuums. Walgelijk. Later zag ik Lubbers
en deed hem de groeten van oud-ambassadeur Romanov.
„Doe hem de groeten terug,” zei hij, „ik ga er de eenentwintigste naar toe.”
Op de terugweg stopte ik bij het graf van mijn ouders op Den
en Rust in Bilthoven. Langzaam breken de herfstkleuren door,
waar mam zo van hield. Legde twee rozen neer en bad.
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Mahler juist in Berlijn had gedirigeerd waar de muziek zo lang
was geweerd door de nazi’s omdat Gustav Mahler joods was.
Zelf dus joods zijnde zei hij tegen reporter Lentz: „It was a
wonderful experience, the beginning of a love affair.” Over het
feit dat Herbert von Karajan als permanente dirigent van het
Berlijnse orkest hem misschien zo lang had weggehouden, antwoordde hij niet in „een oorlog tussen dirigenten” betrokken
te willen raken.192 Voor mij blijft, na wat ik in Berlijn van hem
heb gezien, deze Bernstein gestoord, a mental case.
J. de Boer, hoofdredacteur van NieuwsNet is afgezet. Wat voor
consequenties zal dit hebben?
8 oktober 1979

John Roozen, de nieuwe chef van NieuwsNet zegt dat het gesprek met Galbraith dat ik uit zijn rede in Rotterdam en een
kort samenzijn met hem heb geschreven, zal worden gepubliceerd.
Prof. dr. J.W. Schulte Nordholt uit Leiden noemt mijn boek
Amerika valt een schoolvoorbeeld van oppervlakkigheid. Hij
vindt dat ik „alles, maar dan ook volstrekt alles overhoop haal
in een ordeloze opwinding. Algemene, persoonlijke opinies,
twisten, rancunes, ijdelheden worden volstrekt in een chaotische hoeveelheid achter elkaar aan gedrukt. Reeksen politici
en wetenschapsmensen hebben de schrijver allemaal persoonlijk hun mening verteld en zelf klutst hij die onverwerkte kennis met even onrijpe clichécitaten uit Nietzsche, Freud en
andere grootheden. Waarom moeten zulke boeken in hemelsnaam geschreven worden!” Dat is dan de „aanbeveling” die de
vereniging van boekhandelaren over mijn nieuwe boek rondgezonden krijgt. Vroeger zou ik de man geschreven hebben:
drop dead. Nu heb ik hem doen weten zeer geïnteresseerd te
zijn in een gesprek en meer gedetailleerde kritiek.
Henk Neuman, het orakel van de televisie zegt in Televizier:
„We zullen heel nauwkeurig moeten nagaan of Brezhnev met
zijn nieuwe voorstel geen wisseltruc toepast.” In de breinen
hier komt het zelfs niet op, na jarenlange systematische antipropaganda dat Brezhnev zo’n voorstel misschien wel doet uit eigenbelang, en het meent.
9 oktober 1979

Oud-premier Piet de Jong is terug uit Moskou en deelt mede,
dat de sovjets energie tegen technische kennis willen ruilen bij
192 The New York Times, 6 oktober 1979.
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193 Professor Van Hamel vertelde mij jaren geleden dat wie de geheime knop in Den
Haag zou ontmaskeren, het land een grote dienst zou bewijzen. Hetzelfde zei hij
Wim Klinkenberg.
194 NRC Handelsblad, 8 oktober 1979.
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exploratie en exploitatie van oliewinning buitengaats. Dat
hoorde Max van der Stoel dus al vijf jaar geleden, maar die
hield, als exponent van inlichtingendiensten, zijn bek. Intussen
gaat Ed van Thijn rustig door met het organiseren van een
boycot van de Olympische Spelen in Moskou. Door wie en
wanneer zal deze man worden gestopt?
Volgens Bert van Duijn van Hervormd Nederland schrijf ik te
veel om door zijn redactie te kunnen laten verwerken. Maar
wie weet is „de onzichtbare knop” van professor Van Hamel
wel weer bezig geweest.193 Bij Aurelio Peccei hebben de inlichtingendiensten of de BVD geen kans om roet in het eten te
gooien, want die weet wat er in de wereld te koop is en die
kent dergelijke trucjes. Hij kent ook mij, en niemand kan hem
over mij iets op de mouw spelden. Bovendien weet Aurelio
hoe ik in Moskou aan het werk ben gegaan, want hij heeft het
persoonlijk via Jermen Gvishiani georganiseerd.
Peter Loeb adverteert heel behoorlijk met mijn nieuwe boek.
NRC Handelsblad zegt in een hoofdartikel, dat het aanbod van
Brezhnev 20.000 man en 1.000 tanks uit de DDR weg te halen
„niet genoeg” is. Stumpers. Wat hadden ze dan gewild? Je
moet toch ergens beginnen? En Max van der Stoel is naar een
bijenkomst van de Socialistische Internationale in Moskou geweest en „somber” teruggekomen, aldus de krant.194 Die man
is al chagrijnig vertrokken, dus natuurlijk komt hij chagrijnig
terug. Hij wil zich niet soepeler opstellen waar het de SovjetUnie betreft. Iedereen was door het voorstel van Brezhnev
verrast, behalve natuurlijk onze Max. Het ellendige is, zo’n
man is in ons politieke bestel niet weg te branden. Socialistische leerling en bijzonder vriendje van Luns, dan weet je hoe
laat het is.
Opbeurend is overigens wel dat de Nederlandse regering de
voorstellen van Brezhnev verwelkomt.
Had een gesprek van een paar uur met mijn oom Alexander
Poslavsky. Ik vertelde hem meer details over het Venezolaanse
programma.
„Mijn eerste losse associatie is,” begon oom Lex, „hoe voorkom je dat je verzandt in een woordenspel, namelijk wanneer
je intelligentie gaat definiëren, om het zo te zeggen, als ‘an innate faculty’, dan kun je een geweldige discussie gaan ontketenen of je wel of niet deze ‘innate faculty’ kunt stimuleren. Je
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komt dan in twee schijnproblemen terecht. Het ene is: als er
een genetisch gegeven is, bijvoorbeeld dat ik 1.83 meter lang
ben en niet 1.58 meter, dan zijn de grenzen gegeven waar tussen mijn lengte zich zal ontwikkelen. Dat wil zeggen, ware ik
op gegroeid in Bangladesh in de beroerdste koloniale tijd, dan
zou ik 1.60 meter zijn geworden. Was ik opgegroeid weet ik
veel waar, dan zou ik misschien 1.89 meter zijn geworden. Genetisch ligt niets vast, behalve misschien de grenzen waartussen
mijn lengte zal uitkomen.”
„Dat is ook wat Delgado zegt,” zei ik. „The functions of the
brain are genetically determined.”
„En, misschien zijn ook de grenzen genetisch bepaald,” vervolgde Poslavsky. „Wat bijvoorbeeld vast ligt, is de grens van
circa 100 jaar. Als ik pech heb ga ik op mijn zeventigste aan
kanker dood. Heb ik alle geluk van de wereld, dan word ik op
mijn honderdste toch dement. Daarover een discussie entameren wordt gemakkelijk een woordenspel. Wanneer je intelligentie ‘an innate faculty’ noemt dan komt je terecht, in wat ze
noemen, de ‘faculty-psychology’, dat wil zeggen, dan denk je
eigenlijk het volgende: wat is een mens? Een mens is een bundel van functies, dingen die hij kan, laten we zeggen van poepen tot en met Zen Boeddhisme. Dat is dan ‘the whole man’.
Wel nu, dat heeft het nodige opgeleverd, dit paradigma in de
zin van Thomas Kuhn195, want op grond van dit paradigma
kon je bijvoorbeeld intelligentie gaan onderzoeken. En van
Alfred Binet196 tot vandaag heeft dit best iets opgeleverd. Het
nare is natuurlijk dat het een bepaalde en in het algemeen gesproken verlate manier is van kijken naar laat ik zeggen, hoe
mensen zich gedragen. Het Venezolaanse experiment met de
Indiaanse kinderen heeft dus bewezen dat men bepaalde gedragingen in sterke mate tot ontwikkeling kan brengen.”
„Welke schade wordt hierdoor aan andere delen van de persoonlijkheid toegebracht?” vroeg ik me af.
„Ik zou het liever anders willen stellen. Zou dit leren viool spelen bevorderlijk zijn of schadelijk zijn voor de mentale gezondheid van de individuele kinderen?” herformuleerde Poslavsky.
„In betrekking tot hun algehele mentale gezondheid?” specificeerde ik.
„Ja. Hier moet je onderscheid maken tussen twee separate problemen. Ik denk dat we wel degelijk het doel zouden kunnen
onderschrijven dat ieder mens maximaal zou moeten groeien.
195 Amerikaanse wetenschapsfilosoof, schreef The Structure of Scientific Revolutions,
1962.
196 Franse psycholoog (1857-1911).
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Well-being is eigenlijk ontleend aan de definitie van gezondheid
door de World Health Organization opgesteld: dus ‘physical,
mental and social well-being in the absence of disease and insanity.’ Ik denk, dat dit een verstandige formulering is. We bereiken
natuurlijk nooit de perfecte well-being. Dat is een utopie.”
„Wat Robert Yastrow noemt: ‘humans have too many wiring
defects,’” trok ik de vergelijking.
„That is one aspect. En ik zeg het heel eenvoudig: wat is de invloed van de groei, de well-being, de mentale gezondheid van
het individuele kind? Ik denk dat je daarbij niet ontkomt aan
de vraag wat het effect is op de mentale gezondheid van de
groep, de natie, de massa, whatever. Omdat in een veel groter
gedeelte van de wereld, dan waar wij op dit moment in leven,
de well-being van de mensen, theoretisch althans, prevaleert
over de well-being van het individu. Dus je moet de vraag stellen, en ik denk dat dit jouw vraag is, ...”
„Richt Venezuela zich in dit programma op de groep of het individu?” onderbrak ik hem.
„En wat bereikt hun programma in termen van winst en verlies. Wat is de winst van dit kind, dat plotseling viool kan spelen? Kan het met dat iets een identiteit opbouwen? Want inderdaad, de beloning is dat het kind op een podium verschijnt,
waar niemand minder dan de president van de republiek mee
luistert naar de prestatie. Weegt dit op of weegt dit niet op tegen wat het kind dan misschien misloopt. Ik denk dat dit een
legitieme vraag is, die gesteld moet worden. Je zou ook kunnen zeggen: wat betekent het voor een land als Venezuela, dat
het dergelijke resultaten kan produceren.”
„Nationale trots?”
„Misschien, maar niet helemaal. Waarom niet denken aan nationale status? Terwijl Columbia een x-aantal analfabeten produceert, doet Venezuela dít. Want als we de vioolspelende kinderen even laten rusten, een dergelijk programma kan
misschien voor een fractie van wat het anders zou kosten het
analfabetisme terugdringen naar 4 of 5 procent. We hebben
hier trouwens een dergelijk cijfer zwakzinnigen. Zij kunnen
niet leren. Dat bestaat over de hele wereld, want er ontstaan nu
eenmaal ongevallen op de weg van de uterus en de buitenwereld. Tegen hersenbeschadiging kan zelfs B.F. Skinner niet op.”
„Zouden we niet meer hebben aan legers onderwijzers dan legers van soldaten?”
„Ik denk dat je met een relatief klein aantal onderwijzers zou
kunnen werken, wanneer je het over Venezuela hebt. Dat denk
ik eigenlijk tegen de evidentie in. Wanneer ik nu bijvoorbeeld
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naar Erik en Yonda197 kijk, wat ze leren, hoe ze leren, hoeveel
ze leren en of ze leren is allemaal duidelijk. Het lijkt bij Yonda
echter ook duidelijk afhankelijk te zijn van de relatie met de onderwijzer. Erik, daarentegen, leert los van de vraag of de onderwijzer een zak is of aardig wordt gevonden. Erik leert in tegenstelling tot Yonda, kennelijk niet in een teacher-pupil relationship.
Wat krijg je nu als je iets massaal wilt aanpakken, dan moet dit
dus ook bij uitstek buiten de teacher-pupil relation-ship kunnen
plaats vinden. Er zijn twee mogelijkheden: Self reinforcement of
Mother reinforcement. Het lijkt of minister Machado beide methoden voor ogen staat. Enerzijds zegt hij: we zullen desnoods
moeders via televisie leren hoe met kinderen om te gaan, en anderzijds zegt hij: we zullen kinderen leren te leren. De moeder
leren te leren is natuurlijk een oude gedachte, het wordt nu alleen toegepast in een andere sector. Het is namelijk een oud
idee van Freud, het principe van child guidance therapy, waarbij je
de ouders leert zodanig relaties aan te bieden dat het kind over
zijn moeilijkheden heen groeit. Als je gedragsverhoudingen teweeg kunt brengen op het gebied van problematisch gedrag,
waarom zou je dan niet gedragsveranderingen teweeg kunnen
brengen op het gebied van cognitief gedrag? Dus één onderwijzer leert tien moeders. Eén moeder leert tien kinderen. Eén onderwijzer leert 100 kinderen en zo zit er exponentiële groei in.
Misschien is het een strategie die zal mislukken, omdat de moeder de rijst wil gaan opzetten. Maar bij studenten zou je zeer
goed kunnen werken met self-reinforcement programs.”
„Dat zijn?”
„Een programma, waarin iets wordt uiteengezet. Daaruit volgt
dan onmiddellijk een opgave, waaruit moet blijken of het
voorgaande werd begrepen of hanteerbaar is of niet.”
Enige tijd later bereikten we het hete hangijzer van een politiek
dictaat van bovenaf.
„De naam waarmee je in dit verband misschien werd geconfronteerd was Hitler, maar het had Goebbels moeten zijn.”
„Ontkomen we wel aan conditionering, welke die ook mag
zijn? Delgado wijst er steeds op dat de sovjets niet vrij zijn,
maar Amerikanen evenmin. Men is voor zijn zesde jaar fundamenteel gehersenspoeld op een wijze waar eigen keuze nooit
aan te pas kwam,” zei ik.
„Ja, maar de wijze waaróp we geconditioneerd worden – geprogrammeerd is het modewoord – de methodiek, is geen politieke keuze.”
197 Zijn zoon en dochter.
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„Parlementaire democratie met een koningin aan het hoofd is
toch ook een politieke keuze?”
„Wat bedoelen we hier met methodiek? Een wetenschappelijk
onderbouwde systematische wijze van werken om een bepaalde beïnvloeding tot stand te brengen. Bij mijn weten heeft
geen enkele Nederlandse politicus ooit gezegd, dat je Montessori, Jan Ligthart of Fröbel, noem maar op, moet hebben. Wat
hebben politici gedaan? Ze hebben gezorgd dat er scholen waren, die onderwijzers opleidden. Ze hebben er geld voor gefourneerd, maar ze hebben nooit gezegd dat die onderwijzers
‘e’ moeten zeggen en geen ‘a‘. Machado kiest voor een methode. Dat is nieuw.”
„Het Kremlin kiest ook voor één uitgesproken methode.”
„Maar de vraag is, en dat zou je moeten uitpluizen, of marxisme-leninisme nu werkelijk een methode is om systematisch
cognitief gedrag te veranderen.”
„Daar weten ze niets van. B.F. Skinner is in de Sovjet-Unie
onbekend.”
„Skinner kennen ze misschien niet maar wat Pavlov zegt, weten ze precies. Ze weten daar van neuropsychologie verrekte
veel. Denk maar aan Alexander Luria. Vergis je niet. Alles wat
in de USSR gebeurt op dit terrein, is ook hier bekend. Maar of
marxisme-leninisme als een zodanige methode is bedoeld, is
voor mij een open vraag.”
Hij vervolgde: „Bij het hitlerisme betwijfel ik dit ook. Ik denk,
dat Goebbels natuurlijk behavior modification nastreefde, en met
groot succes, maar niet specifieke cognitive behavior modification.
We zitten hier met een vrij aanzienlijke, grijze vlek. Ik neem
aan, dat in Venezuela heel expliciet, heel ondubbelzinnig een
politieke keuze werd gemaakt voor één bepaalde psychologische methodiek om cognitieve veranderingen bij de kinderen
te weeg te brengen.”
„Vind je het geen moedige beslissing?” vroeg ik hem.
„Het merkwaardige is dat zowel in Caracas als in Den Haag de
behoefte bestaat om via OKW of wetenschapsbeleid door de ‘red
tape’ heen te breken.”
„In Rio is een ministerie opgericht voor de bestrijding van de
bureaucratie.”
„Je vraagt of het moedig is. De man die het doet, dus Machado
– en zijn president – moet het besluit nemen dit te gaan doen
voor hij een taxatie kan maken van baten en kosten. Dan ben
je terug bij ons begin, je ziet de baten zitten, maar wat zouden
de kosten zijn?”
Ons gesprek belandde, zoals het eerder had gedaan bij de Brit-
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se psychoanalyticus D.W. Winnicott, waar Lex grote waardering voor schijnt te hebben.
„Je hebt Winnicott nodig om te begrijpen hoe iemand, niet via
de weg van de fantasie, zijn binnen- en buitenwereld met elkaar in verbinding kan brengen,” zei hij. „Ons schoolsysteem is
waarschijnlijk veel minder efficiënt dan die consequente actieve conditionering naar de bedoelde verandering in cognitief
gedrag. En precies die efficiëntie zou de redding van onze kinderen kunnen zijn.”
„Zelfs met de eindigheid van beschikbare middelen?”
„Juist nu. Want er zijn beperkte middelen, grenzen aan de
groei. Er is immers een duidelijke limiet aan bevrediging, die –
laat ik maar zeggen – uit de werkelijke wereld kan worden gehaald? Waar moeten ze dan vandaan komen? Uit de zelfwerkzaamheid, waarin ik vanuit mijn innerlijke leven met behulp
van mijn fantasie, vanuit een eindige wereld met beperkte mogelijkheden, iets kan maken wat bevredigend is en waar ik mezelf in kan terugvinden. Maar, oh wee als je die intermediaire
ruimte verwoest, waar die fantasie in werkt, want dan moet ik
een grotere auto hebben, meer ‘speelgoed’ en worden mijn
wensen steeds onbeperkter.”
„Is dat dus waar men in Venezuela aan zou moeten werken?”
„Ik denk dat dit zou kunnen. We zitten namelijk met het interessante fenomeen, dat we zo verrekt veel nodig hebben om
onszelf bezig te houden. Ik bedoel niet jij of ik persoonlijk.
Maar om goed te zijn, moet televisie 24 uur per dag twaalf kanalen aanbieden.”
„In Manhattan vijftig,” zei ik.
„Hoe komt het dat de vorige generatie niet van verveling is gestorven, waardoor wij nooit het levenslicht aanschouwd zouden hebben? Neem het verschil tussen het boek en het televisieprogramma. Ik kan eigenlijk geen boek lezen zonder
gebruik te maken van die intermediaire ruimte. Ik ga met die
schrijver mee in die intermediaire ruimte.”
Als voorbeeld noemde hij Frederick Forsyth, die onlangs Het
alternatief van de duivel publiceerde met als thema de meest sinistere wereldperspectieven. De haviken in het Kremlin dreigen aan de macht te komen, een verhaal waar men in Moskou
nogal van zou zijn geschrokken.
„Hoe zou je het aanzwengelen van intelligentie kunnen misbruiken voor algehele wereldvernietiging?” vroeg ik mijn
oom.
„Dat moet je voorzichtiger formuleren. Kan groei worden belemmerd?”
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„Beschadigd,” verbeterde ik hem.
„Ja, het zal zelden tot vernietiging leiden. Ik denk dat het heel
waar is wat Winnicott zegt dat in de eerste zes maanden van het
kind de grondslagen tot stand komen. In welke mate worden
kinderen aan de realiteit gebonden? Als je kinderen via een
trainingsprogramma als het vioolspelen in Venezuela te vroeg
prestatiegericht maakt, welke schade wordt daardoor aangericht? Want behalve prestatiedrang, kweek je nog iets anders
waar je een vraagteken bij moet zetten. Er wordt een soort heilig respect gevestigd voor vertrouwen in en bewondering voor
de positieve lading van wetenschap en techniek, voor gedragskunde in het algemeen. We zijn eigenlijk net van de rabiate bewondering voor alles wat techniek is af en moet je het nu ergens anders opnieuw gaan poten? Of – en ik zeg het even erg
kras – is dit een aanvaardbare vorm van neokolonialisme? Want
als je het bekijkt vanuit dit aspect, is het een slechte zaak want
het gaat om dumpgoederen. We dumpen de Suzuki-methode
op kinderen van Indianen in het Amazonegebied. Men zou er
alle restricties omheen moeten bouwen.”
„Waarom zouden wij wèl onze intelligentie mogen gebruiken
en zouden de geesten van Indianenkinderen braak moeten blijven liggen?”
„Toch zijn wij het alom onbeperkte respect voor technologie
kwijt en terecht,” vond hij.
„Is dat zo? Ik zag in Berlijn een film over microprocessors en
was diep onder de indruk.”
„Wij denken toch niet meer, dat het menselijk geluk uit de laboratoria komt? We denken echt niet meer dat de wetenschap
alle antwoorden kan bieden. Dat de wetenschap ons leven vereenvoudigt, dat is zeker. Een analfabeet heeft niet zoveel aan
die intermediaire ruimte, want die kan de eerste vijf letters van
een boek nog niet lezen. Dat maakt het Venezolaanse programma juist zo interessant, omdat het is geladen met een geweldige innerlijke tegenstrijdigheid. Er zou een uitdagend
boek zijn samen te stellen, zoals je dus ook van plan bent, omdat je mensen “ja” en “nee” tegen hetzelfde vraagstuk zal moeten laten zeggen.”
Ik vroeg hem hoe het mogelijk was dat ik in Berlijn droomde,
dat terugkerend op Amerbos mijn overleden ouders op me
wachtten. Hij antwoordde dat gescheiden personen dergelijke
dromen hadden over het weerzien van voormalige echtgenotes, terwijl die echtgenote reeds lang met een ander is gehuwd.
In klaar wakende toestand komen dergelijke fantasieën op de
bank bij de psychiater boven en dat levert dan schaamte op,
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omdat de patiënt wordt betrapt over zaken te denken, die niet
mogelijk zijn.
„Het is gewoon luisteren naar het gebod, ‘gij zult niet betrapt
worden’,” meende Poslavsky. „Dat is de hele zaak.”
„Maar dat werkt onbewust in de droom door,” zei ik.
„Dan zal jij zeggen, dan had ik Mam moeten zien, zoals ik haar
voor het laatste heb gezien. Kijk, we hebben van mensen met
wie we nauw zijn verbonden onbewust een juist of onjuist
beeld van hun ontwikkeling.” Hierop dwaalden we af over zijn
zoon Erik. Ook vroeg ik hem hoe het toch kwam dat ik tegen
Peter dikwijls Theo (mijn broer) zei en omgekeerd. „Komt
mijn ‘chip’ niet op tijd?”
„Het is een gebrek aan concentratie. Er worden niet voldoende ‘chips’ ingeschakeld. Als jij tegen mij Peter zegt, dan trek ik
heus geen revolver. Als jij echter dacht dat ik een colt in mijn
achterzak had zitten, dan zou je die haspel nooit laten gebeuren. Dan zou je reticulaire systeem de zaak op spanning brengen.”
10 oktober 1979

Ik heb al heel lang last van muizen en heb dus rattengif gebruikt. Gisteren kwam heel langzaam een piepklein muisje van
onder de zitbank te voorschijn. Ik denk dat het stervende was.
Heb het met stoffer en blik buiten tussen de bosjes gezet. Vanmorgen lag het er dood bij. Even later streek een ekster neer. Ik
heb op de ramen getimmerd, zodat hij wegvloog en het muisje weggespoeld, anders was de ekster er ook nog aangegaan.
Ben er helemaal naar van maar het kan niet anders. Ik moet dit
aan Peter schrijven.
Fidel Castro is in New York en luncht met Kurt Waldheim bij
de VN Wat zullen de onnozele Amerikanen tegen hem bedenken? Zou Carter de guts hebben hem op het Witte Huis uit te
nodigen?
Wat is diplomatie toch een rotvak. En daar ben ik nog wel
voor naar Nijenrode gegaan op advies van „oom” Willem van
Rappard.198 Henry Fairlie citeert de bekende uitspraak van Sir
Henry Wotton: „An ambassador is an honest man who is sent
to lie abroad for the good of his country.”
„The diplomatic lie is not the same as the private lie,” zegt
Fairlie daar zelf op.199 Zo is het natuurlijk ook. Hij herinnert er
aan hoe Washington tijdens de crisis aan de Varkensbaai op
Cuba loog tegen haar eigen ambassadeur bij de VN Adlai Ste198 Zie Memoires 1925-1953.
199 International Herald Tribune, 21 augustus 1979.
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Het Algemeen Dagblad meldt dat drie mannen een uitzendstudio
van de VPRO zijn binnengestormd om banden te vernietigen
van een radioprogramma over de Palestijnen en Libanon. De
uitzending van het eerste deel had kwaad bloed gezet bij de invallers die zich de Joodse Defensieliga Nooit Meer noemen. Dat
zijn dus Knoop en andere extreme idioten. In joodse kringen
wordt het gebeurde als „een onzinnige daad” omschreven.
Maar het Centrum voor Documentatie en Informatie over Israël zegt dat de uitzending van de serie Holocaust tot de wandaad heeft bijgedragen, dus een verkapte vergoelijking.
Ik vind mijn artikel over Beatrix in Glamour heel acceptabel, en
zond het de prinses toe, met een kopie aan Jacqueline Soetenhorst, die als Oranjeklant wel weer hoog op de kast zal zitten.200
Ontmoeting met ambassadeur Hamzat Ahmadu van Nigeria,
omdat ik in januari naar Algerije, Marokko, Senegal, Tanzania
en Nigeria wil reizen. Toen hij zei: „You are close to my
heart,” kreeg ik de kriebels van de man. Het was erger dan Sir
Henry Wotton het onder woorden bracht.
Bezocht Ron Naftaniël van het CIDI en vond hem bijzonder
aardig, een vrouw, twee kinderen, mooie warme ogen. Was
zelfs tot hem aangetrokken. Hij gaf tips voor het maken van interviews in Israël.
Die stinkende Suharto heeft 2.000 gevangenen, getrouwen van
Sukarno, vrijgelaten, die dertien jaar zonder vorm van proces
op het eiland Buru hebben vast gezeten. Er zouden daar nog
vierduizend mensen worden vastgehouden.
Hield voor Veronica een praatje over Henry Kissinger, wat ze
prachtig schenen te vinden.
Voelde dat ik na een dag tapes uitwerken beweging nodig had.
„Naar je lichaam luisteren,” zegt Peter dan. Sprong op de fiets.
De polders zijn bij de avondschemering prachtig.
200 Zie bijlage 21.
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venson. Daar was ik die dagen in New York bij. Buitenlandse
Zaken liegt al jaren over mij en tegen mij, hoe het te bewijzen?
David Frost heeft Henry Kissinger geïnterviewd voor NBC-televisie en het schijnt er dermate ruw aan te zijn toegegaan, dat
na protesten van Kissinger, deze zijn film zelf mag gaan „aanpassen”. Onbegrijpelijk dat zoiets lukt in New York nota bene.
De vader van Henk Hofland is overleden. Ik heb Henk en
Mimi geschreven.
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Lex Poslavsky schreef een brief op een soort pleepapier, onbegrijpelijk. Hij wil de tekst van ons gesprek bijwerken en zendt
een serie contactadressen, die nuttig kunnen zijn voor het samenstellen van mijn boek over het Machado-project.
Zag weer een man een grote, opspringende hond op zijn snoet
slaan. Om beroerd van te worden. Een paar dagen geleden hetzelfde, een jongen met een bril bij de markt die een poedel
maltraiteerde. Ik stopte. „Wat mot je!” riep hij, maar hij hield
tenminste op. Overwoog een gevecht, maar dat is niet mijn
sterkste kant.
14 oktober 1979

Wat zou het stil zijn op Amerbos als er geen vogels waren die
kwinkeleerden. Dat heb ik van mam.
Jan Cremer belde om uit eten te gaan, maar ik heb er geen zin
in en blijf liever thuis.
Vannacht was ik in mijn slaap met mijn oude vriend Martin
Portier bezig.
Ik belde hem op. Na zijn hersenbloeding spreekt hij toch weer
redelijk, maar nogal kinderlijk en onsamenhangend. Jeanne
Portier vertelde met engelengeduld hem letter voor letter weer
te leren spreken. Wat hangt ons toch allemaal boven het hoofd?
Martin was toen ik hem leerde kennen in 1953, een atletische
jongen met een uitgesproken mooi Javaans lijf.
Aart van der Want vertelde, dat het Instituut van meneer
Nordholt Schulte in Leiden de naam heeft een dependance van
de CIA te zijn. Verbaast me nauwelijks.
De VPRO organiseerde een discussie over de vraag of hun uitzending kritisch of antisemitisch was geweest met Raymond
van den Bogaard, Anton Constandse, Hans Knoop, Ron Naftaniël en rabbijn A. Soetendorp. Constandse vocht als een
leeuw tegen de gedebiteerde stommiteiten. Ik maakte me zorgen om zijn zenuwen en gezondheid. Hij is tenslotte tachtig
jaar. Hij liet zich echter verleiden tot de rampzalige uitspraak –
ook al is deze verdedigbaar – dat de Israëli’s de nazi’s van het
Nabije-Oosten waren. Dit veroorzaakte een vuur van giftige
pijlen van Knoop, Naftaniël en Soetendorp. Wat gezegd had
moeten worden, was dat Hans Knoop en zijn kameraden de
nazi bruinhemden van Nederland zijn, in navolging van de jaren dertig in Duitsland. Joop van Tijn, ook een jood, was gespreksleider, en toen Constandse dus ook Menachem Begins
terreurdaden uit het verleden aansneed, manoeuvreerde Van
Tijn hier slim overheen. Hij probeerde onpartijdig te zijn.
260

15 oktober 1979

Belde Anton Constandse, mijn vroegere baas op het Algemeen
Handelsblad op. „Ik krijg natuurlijk een heleboel gedonder,” zei
hij. „Maar ik ben niet van plan die uitspraak terug te nemen.
Wanneer NRC Handelsblad zelf komt met een hoofdartikel GENOCIDE, waarbij de Israëlische bombardementen op Libanon
worden veroordeeld, waarom mag je het dan niet zeggen? Joop
van Tijn heeft zich in het radioprogramma Met het oog op morgen
gisteravond onmiddellijk van me gedistantieerd.” Wie had iets
anders van die lapzwans verwacht?
Belde Joop van Tijn. „Toen ik van Aad van den Heuvel terug
kwam zei Anton Constandse: ‘Je hebt me laten vallen.’ Anton
stond op dat moment met Arie Kleijwegt te praten, die woedend was op Constandse. Ik vond Constandse wel pathetisch
toen hij tegen ons zei: ‘Als er met mij wat gebeurt heeft dit gevolgen omdat Gerda zo afhankelijk is van mij.’”201
„Natuurlijk heeft Constandse gelijk,” vond Wim Klinkenberg.
Hij was het overigens met me eens, dat nu de Indonesische
ambassade heeft verkozen niet te antwoorden op drie brieven
van de NVJ, waarom ik geen visum voor Indonesië kan krijgen,
de vicevoorzitter belet bij de ambassadeur van Indonesië aan
moet vragen.
Intussen heeft Gerard Schuijt een uiterst effectieve brief naar
minister C.A. van der Klaauw gezonden als protest en met verzoek om nadere informatie over wat me nu weer onlangs in
Caracas is overkomen.202
Rabbijn Soetendorp heeft dreigtelefoons ontvangen van mensen, die zeggen de PLO te vertegenwoordigen. Soetendorp zegt
dat dit het gevolg is van de gewraakte uitspraak van Constandse.
Constandse zelf volhardt, dat hij uitsluitend over het gedrag van
Israël in Libanon heeft gesproken. Ik blijf hem gelijk geven.
NRC Handelsblad opent met het bericht dat de regering een onderzoek liet instellen naar de diefstal van de ultracentrifugegeheimen door de Pakistaanse geleerde dr. Abdul Khader Khan.
De conclusie is dat de verantwoordelijkheid voor het lek moet
worden gelegd bij de BVD en ook bij Economische Zaken.
Ron Abram schrijft „knettergek” te worden van mijn brieven,
en dat ik nog altijd „geen barst” zou begrijpen van de gemaakte afspraken. Als ik maar zou samenwerken zou ik tot mijn ver201 Mevrouw Constandse was blind geworden.
202 Zie bijlage 22.
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Maar de tegenpartij, aangevoerd door Constandse met Bert
Vuijsje en Raymond van den Bogaard, was te zwak.

■
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rassing ervaren dat er met het Algemeen Dagblad „best te werken en te praten valt”. Dat geldt in ieder geval niet voor de
heisa rond het interview met psychiater Howard Stein uit Oklahoma City en diens kritiek op joden en Israël.203
De advocaten uit Dallas, Lennox Bower en Patrick Russell, delen mee, dat Time waarschijnlijk mijn kosten van 10.000 dollar
niet zal vergoeden, maar dat de managing editor bereid zou zijn
een soort verklaring in Time af te drukken die de druk van de
ketel zou moeten nemen dat ik in opdracht van de KGB het
Oranjehuis aan het omverwerpen zou zijn geweest. Lennox
waarschuwt dat wanneer we met dit aanbod204 geen genoegen
nemen, in ieder geval eerst Wibo van de Linde en Robert
Kroon door een rechter zullen moeten worden gehoord over
hun rol in de affaire. Ik overlegde dus met H.M. Voetelink van
Worst & Van Haersolte die bereid was beide heren door een
rechter te laten horen, waarbij ik nog eens 2.000 dollar kosten
moet maken. Maar wat moet, dat moet.
16 oktober 1979

Surprise, surprise: Juliana heeft een halfbroer. Beatrix heeft bovendien een halfzuster. Hoeveel tijd is er nog nodig om alle
kaarten van het Oranjehuis op tafel te krijgen? De geheimhouding van de zoon van prins Hendrik schijnt overigens de adjudant van Wilhelmina, François van ’t Sant diens baan te hebben gekost. Al in 1920 werd Wilhelmina gechanteerd vanwege
deze mijnheer, door haar echtgenoot Hendrik in de wereld gezet. Zij overwoog van hem te scheiden, toen zij dus ontdekte,
dat haar man „naast Christus een andere Meester had gevonden”. Frisse zaak.
Woon in Rotterdam een Inter Studium bij over „De microprocessor: een uitdaging of een bedreiging?” Het openingsverhaal wordt door professor A. Heertje gehouden, bepaald geen
boeiende spreker. Eigenlijk een zwamneus.
De BBC-documentaire Now the chips are down, vond ik opnieuw
een schokkende ervaring om te zien.
Luns vindt de rede van Brezhnev in Oost-Berlijn „een uitgangspunt” voor onderhandelingen over ontwapening. Dat
werd de man dus vanuit Washington opgelepeld.
17 oktober 1979

Bezocht mejuffrouw Büringh Boekhoudt in Baarn. Zij had
Amerika valt nooit van Peter Loeb gekregen. Het was overigens
203 Zie bijlage 23.
204 Zie bijlage 24.
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205 Hierover stortte indertijd Beatrix haar hart uit bij mejuffrouw Boekhoudt.
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geen probleem dat ik het aan haar (geruisloos) had opgedragen:
„Voor mejuffrouw G.B.B.”
Het werd een gezellig bezoekje. „De wereld is werkelijk een
beetje gek,” zei ze. De onrust bij de jeugd kwam volgens haar
voort uit het gebrek aan normale gezinsverhoudingen.
Overigens herinnerde zij zich hoe de kranten in de jaren twintig reeds hadden bericht over de chantageverhalen rond Wilhelmina en Hendrik, die openlijk toen al van homoseksuele
contacten werd beschuldigd. „Ik geloof dat de koningin dit
precies wist, ook van die juffrouw van prins Bernhard in Parijs.
Maar waar ze niets van hebben geweten was de Lockheed-affaire.”205
Zij onderstreepte opnieuw dat men Beatrix niet werkelijk
kent. Zij maakte duidelijk ook mij daar onder te rekenen, wat
natuurlijk ook waar is. „Ze is helemaal niet wat zij lijkt. En wat
denk je van Claus,” vroeg zij. „Hij is absoluut anders, en die sla
ik oneindig veel hoger aan, dan Hendrik en Bernhard samen.”
Zij voegde er aan toe: „Gelukkig maar.”
Ik geloof, dat zij zeer met het lot van Beatrix is begaan, wat te
begrijpen is. Het was haar lievelingsleerling en vertrouwelinge.
Ik heb echter niet dit blinde vertrouwen in Beatrix zoals zij dat
heeft. Hoeveel jaren spreekt zij al niet vrij veel over de koninklijke familie, waardoor ik toch een zeker inzicht heb gekregen?
Want aan haar mening hecht ik wèl, gebaseerd op mijn eigen
jarenlange ervaringen.
De VPRO-radio organiseerde vraaggesprekken over de prins
Hendrik-affaire en de eerste vraag werd aan mij gesteld. Ik verzon – als mop, maar het werd kennelijk geloofd – dat er nog
een prins was gevonden, ditmaal in Latijns-Amerika. Anton
Fuk had hem al gevonden en voor de TROS op de band gezet.
Hij had zich tot privésecretaris van Somoza opgewerkt, belast
met de verscheping van Israëlische wapens naar Nicaragua.
Daarna stelde ik voor, ook omdat het bordes van Soestdijk immers groot genoeg was, om eens alle a, b, en nu c-prinsen en prinsessen van het Huis van Oranje in 1980 op 30 april bij elkaar te brengen, opdat het volk eindelijk inzicht zou krijgen in
het voltallige Huis van Oranje.
Er volgde nog een aantal opmerkingen over de VPRO-affaire
met de joden en Constandse, maar daar bleef ik dus liever buiten. Bert Vuijsje was hier de aanvallende partij. Had hij dat
zondagavond maar gedaan en Constandse meer steun gegeven
in diens eenzame strijd tegen de batterij Knoop, Naftaniël, en
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rabbijn Soetendorp. Knoop stelde zich ditmaal bijna redelijk op
en het debat liep met een sisser af.
18 oktober 1979

Heb Arie Kleijwegt, gezien diens boosheid over Constandses
opmerking, maar eens geschreven, dat het hem toch bekend
moet zijn, dat de commentator Anthony Lewis van The New
York Times vele malen in het verleden heeft gewezen op het
nazigedrag van de VS in Vietnam, en vooral in het koninkrijk
Cambodja. „Wat is het verschil tussen Kissinger, die ter gelegenheid van Kerstmis Hanoi laat bombarderen of Hermann
Göring die hetzelfde met Rotterdam doet?” Zei er maar niet
bij, om het niet erger te maken, dat Kissinger ook een jood
was. Bovendien haalde ik professor Telford Taylor aan, die er
bij herhaling op heeft gewezen dat indien dezelfde maatstaven
voor Kissinger waren aangelegd als voor Göring, Kissinger ter
dood zou zijn veroordeeld. Het zijn nu eenmaal de overwinnaars, die de Nobelprijzen in ontvangst nemen. Ik voegde er
aan toe het met Constandse eens te zijn „ook al is dit tot de
kersenpitten van de meeste mensen nog niet doorgedrongen”.
Professor Nordholt Schulte schreef me zich af te vragen of een
gesprek wel zin zou hebben, want „U zendt op zo’n volstrekt
andere golflengte uit dan ik als historicus”. Ja, en wie weet, als
heulend met Washington en de CIA, zoals de Leidse studenten
menen te weten. Dat doe ik dus inderdaad niet. Hij is niet alleen tegen de details in Amerika valt, maar vooral ook tegen de
opbouw, toon en geest. Als voorbeeld noemt hij dat ik op pagina 180 schreef dat Carter „net als Adolf Hitler” voor meer
kanonnen en minder boter koos. De man vond inderdaad een
ware, maar te bekritiseren zin. Maar als hij zegt niet te weten
hoe op die zin te moeten ingaan, „noch op de feitelijke bedoeling, noch op de suggestie” dan moet hij de geschiedenis nog
maar eens bestuderen. Kortom, wie zoveel beweert, beweert
eigenlijk niets meer. Hij twijfelt dus aan de zin van een gesprek.206 Ik wil hem natuurlijk toch wel eens ontmoeten.
De heer Louis Worms207 zal 20.000 gulden van het kabinet Van
Agt toegewezen krijgen voor schade die hij zou hebben geleden vanwege zijn naspeuringen in de jaren vijftig naar de zogenaamde schrootaffaire.
Volgens het Kamerlid Harry van den Bergh heeft Luns zich ten
onrechte bemoeid met zaken van de West-Europese Unie. Hij
zou conservatieve leden hebben geadviseerd tegen een door
206 Wat zou zijn echte twijfel zijn?
207 Zie Memoires 1966-1967, het Verolme/schrootschandaal.
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Van den Bergh ingediende ontwerpresolutie te stemmen. Het
Kamerlid wil uitstel om NAVO-troepen nu al te voorzien van
kernwapens voor de middellange afstand. Dat niemand in dit
land door heeft voor wie Luns boodschappenjongen in Brussel
is.
Mevrouw Hetty Dosh belde om te vertellen, dat het met de
bejaarde collega Bernard Person en diens vrouw Roo in New
York erg slecht ging. „Ook al ben ik een zuster van haar, ik
hoop maar dat het gauw afloopt met hen. Ze zijn te eenzaam.”
Wat een afschuwelijk bericht. Sedert 1957 heb ik hen gekend.
Person was één der prominenten in het vak. Hij is me in mijn
strijd nooit echt afgevallen, als enige van de Nederlandse journalisten in New York.
Jan Cremer belde me om te vertellen, dat Leonid Brezhnev is
overleden.
Lou de Jong schijnt zich bij het samenstellen van de vaderlandse geschiedenis slechts beperkt te hebben tot het noemen van
Elisabeth le Roi, maîtresse van prins Hendrik, uit welke flirt
een zoon zou zijn geboren. Willem Drees betreurt het dat De
Jong dit heeft gemeld, maar er schijnen nog meer buitenechtelijke kinderen van de man van Wilhelmina rond te lopen. De
pil bestond nu eenmaal nog niet. Voor Beatrix, die de neiging
heeft hoog van de toren te blazen, lijken me dit minder gezellige berichten.
Ik heb het gesprek met de jonge, succesvolle sovjetschrijver,
Vladimir Maljagin, uitgewerkt.
„Ik ben geboren in Siberië,” aldus Maljagin. „Mijn kinderjaren
woonde ik in Tumein, een stad waar veel olie is gevonden.
Mijn vader was machinist bij de spoorwegen, nu gepensioneerd. Mijn moeder werkte niet. Zij had een zwakke gezondheid. Ik heb de middelbare school redelijk goed afgelopen,
maar mijn gedrag is niet altijd acceptabel geweest en veroorzaakte voor mijn ouders moeilijkheden. Maar welke scholieren
treft geen blaam? Mijn voorkeur lag bij literatuur. Ik leerde al
vroeg lezen en schrijven. Toen ik vijf jaar oud was, schreef ik
een eerste gedicht over de ruimtevaart: De maan is verbaasd, zij
ontmoet een satelliet.”
„Wat wilde je toen worden?” vroeg ik hem.
„Ik geloof niet dat je veel aandacht aan kinderdromen moet
besteden. De kinderwereld is niet minder diep dan bij volwassenen. Moderne verwachtingen zijn de resultaten van de verwachtingen van gisteren. Een kind wordt trouwens aangetrokken door alles wat blinkt en glinstert. Maar het is niet altijd
goud wat men waarneemt. Ik geloof dat je aandacht moet be-
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steden aan de geheime neiging, de hang van de kinderziel naar
het onbekende, ergens in de verte, omhoog. Als kind was ik
veel ziek. De artsen verloren soms de moed om me te kunnen
redden. Ik groeide zwak op en ik was misschien meer gesloten
dan anderen.” Hij vertelde over zijn jeugd en studeert sedert
1977 literatuur in Moskou.
„Toen je vijfentwintig was, schreef je het succesvolle toneelstuk Onbekende vliegend objecten. Hoe kwam je daarbij?”
„Ik wilde gewoon uitdrukking geven aan wat in me omging,
wat in mij gistte. Ik dacht niet aan succes. Ik heb het gewoon
geprobeerd. Eerlijk gezegd verwachtte ik niet dat mijn eerste
toneelstuk zou worden opgevoerd, laat staan zoveel aandacht
zou krijgen. In de eerste periode heeft men honing om mijn
mond gesmeerd. Trouwens de weg van het schrijven tot de
opvoering, een weg die anderhalf jaar duurde, gaat niet over
rozen. Het is eerder een kruistocht. Het succes, als het een succes was, was van tevoren innerlijk door mij beleefd, althans in
mijn gedachten. Niet het succes was voor mij het belangrijkste, maar het uitdrukken van de begrippen en gedachten die
erin waren vervat. Ik streefde naar een diep begrip en aandacht
van mijn toeschouwers, en in het bijzonder van mijn critici.
Daarom is de vraag van thema en inhoud voor mij de moeilijkste opgave geweest. Je kiest geen thema. Het thema draag je in
jezelf. Naar mijn mening is het thema geen onderwerp op
zichzelf, maar wel de betrekkingen tot de wereld, die de auteur
via zijn werk uitlegt.”
„Hoe ben je dan te werk gegaan?”
„Er leefde één mens. Hij dronk teveel, maar hij besloot er mee
te stoppen. Maar hij zag dat zijn directe chef op een lichtzinnige wijze met het hart van de vriendin van de held uit mijn stuk
begon te flirten en spelen. Mijn held brak alle betrekkingen
met hen af. Op een dag ontmoette hij een oude mens, die hij
in zijn goedheid tot zich aan trok. De held wil de oude man
nogmaals ontmoeten, maar zijn vrienden storen hem en op die
wijze wreken zij de belediging.”
„Dat is me niet duidelijk.”
„Dat verwachtte ik al. De geestelijke inhoud kan je door logisch redeneren niet herhalen of uitleggen. Ik wilde in mijn
stuk vertellen over de wreedheid van onze eigen mensen, over
hun gebrek aan communicatie, en tegelijkertijd over het streven van ieder van ons naar de hoogste zin van het leven. Voor
mij is een mens interessant als iets dat zich in zichzelf verenigt
met toppunten van geestelijk zelfbewustzijn. Als iets dat vele
gezichten heeft. We zijn geen engelen maar we zijn ook geen
266

BVD en pers
Het Algemeen Dagblad meldde op 28 september (in tegenstelling tot de meeste andere bladen, die dit bericht over het
hoofd zagen) dat de fractievoorzitters van de vier grote partijen ernstige kritiek op de BVD hadden doen horen. In Breda
was een lid van de staf van de sociale academie door de BVD
208 Dit is slechts en gedeelte van het gesprek. Ik kon het nergens publiceren.
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duivels. Een ieder heeft zijn betrekkingen tot de wereld. En
toch probeer ik mijn eigen beschouwing niet aan de toeschouwer op te dringen. Kunst is geen leerboek van het thema: ‘Hoe
kan een mens zichzelf zuiveren?’ Een kunstwerk kan daarentegen een zekere schok teweeg brengen, waar een mate van zuivering van de ziel het gevolg van kan zijn. Bovendien, je kunt
niet iets dat leeft tot schema vermaken, laat staan een zeer mooi
schema. Er bestaan goede en kwade daden, maar er bestaan
geen goede of kwade mensen. Misschien spreek ik nu over andere dingen, dan wat mijn toneelstuk precies omschrijft, maar
tot zulke gedachten en conclusies ben ik inmiddels gekomen.
Deze gedachten winden me zeer op. Maar ik ben me bewust
dat er andere mensen zijn die geheel andere opvattingen over
kunst hebben.”
„Je hebt nog meer toneelstukken geschreven, maar die zijn niet
uitgevoerd.”
„Zij zijn wèl uitgevoerd, maar voor het publiek ben ik de auteur van mijn eerste stuk gebleven. Dit is jammer, want ik heb
inmiddels naar mijn eigen toneeltaal gezocht en vind dat ik iets
heb bereikt.”
„En film?”
„Als jongen droomde ik er van filmregisseur te worden. Ik heb
geprobeerd naar de hogeschool voor de Filmkunst te gaan,
maar zonder succes. Toch spreken toneel en film verschillende
talen. Theater is een strijd tussen zielen en gedachten, verwerkt
in dialoog. Zonder dialoog bestaat geen toneel. Filmtaal is een
fysieke realiteit. Alléén via die fysieke realiteit begrijp je de
geest. Daarom is de vraag of ik eens voor de cinematografie zal
schrijven niet zo gemakkelijk voor mij. Ik herhaal: ik begrijp
mezelf als toneelschrijver, maar als ik voor de film zou schrijven, dan moet ik me zelf psychologisch volstrekt omschakelen
en naar andere stemmen en noten luisteren, en op een andere
manier scheppingssnaren in mezelf gaan bespelen.”208
Mijn nieuwe brief over de BVD is in De Journalist van 18 oktober 1979 verschenen.
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benaderd met het verzoek als verklikker voor de BVD te willen optreden. Minister Wiegel heeft toegezegd er op te zullen
toezien dat zulks niet opnieuw zou gebeuren.
Wat zouden de fractievoorzitters van de Tweede Kamer hebben te zeggen op de informatie, dat de BVD een hooggeplaatste NOS-televisiefunctionaris heeft benaderd met de
vraag of het NOS-Journaal niet wat meer anti-USSR en proAmerika zou kunnen worden gepresenteerd? Of een BVD functionaris die een redacteur van een vooraanstaand dagblad
verzoekt met de BVD samen te werken bij het presenteren
van nieuws over de USSR of bij bezoeken aan Moskou als
verklikker te willen optreden? Of de BVD, die een bezoekende sovjetfunctionaris probeert over te halen met de BVD
samen te werken of indien mogelijk over te lopen? Waarom
wordt hierover niet in de Tweede Kamer gesproken en
waarom wordt dit soort machinaties van de BVD – in navolging van de grote broer de CIA – niet aan de kaak gesteld?
En dan zou men bovendien iemand anders uitkiezen om
controle uit te oefenen, omdat Wiegel uiteindelijk mede verantwoordelijk is geweest voor dit soort onrechtmatige daden.
Amsterdam
WILLEM OLTMANS

Gerard Schuijt gaat ook iets doen met dit BVD-artikel. De NOSfunctionaris is natuurlijk Carel Enkelaar en de idioot die zich
in Moskou belachelijk maakte Raymond van den Bogaard.
Zond Lex Poslavsky de tekst van het gesprek met Lloyd
deMause op het Psychohistorisch Instituut in New York. Hij
acht deMause op het verkeerde pad. „Maar ik geef toe dat dit
een betrekkelijk recent inzicht is, en voor een deel werkelijk
pas heel recent, op een heel enkele plaats onder woorden is gebracht.” Lex zegt ook „emotionally involved” te raken in mijn
voorgenomen boek over intelligentie. In zijn geval wil dat heel
wat zeggen.
Nam Michiel Baud mee naar restaurant Indonesia, kale jeans,
laarzen, niet zo aantrekkelijk maar toch lekker, lelijke tanden,
donkerbruine ogen, flitsend en met een goed licht. Hij at als
een leeuw. We zaten lang en prettig aan tafel. Later verplaatsten we ons naar twee terrassen op het Rembrandtplein. Hij
heeft een quasi ongevoelige nuchterheid, die ik inschat als berekende pose. De betrekkingen met de ouders zijn kennelijk
shaky. Herkende trekjes van Margot in zijn gezicht. Gewoon
een aardige jongen. Hij werkt op het Latijns-Amerika Instituut
268
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Gisteravond belde Lennox Bower uit Dallas en zette me voor
het blok over het proces tegen Time. Wanneer ik het proces
zou doorzetten, dan zouden er onmiddellijk een aantal kosten
door mij moeten worden betaald, terwijl ik ook zijn reis naar
Amsterdam diende te vergoeden om collega’s Wibo van de
Linde en Robert Kroon door een rechter te laten horen in verband met hun rol in deze stinkende zaak. Ik zou dit kunnen
doen, maar Time wil niet meer dan duizend dollar kosten betalen, want ik was tenslotte de affaire tegen hen begonnen! Nota
bene. Wie noemde mij in 6 miljoen exemplaren van Time een
„stooge” van de sovjets? Hij bevestigde nogmaals, dat hij en Pat
Russell het niet voor het geld deden, maar het „an interesting
case” vonden en me wilden helpen.
Casper van den Wall Bake kwam tegen 13:00 uur. Als ik hem
omhels, krijg ik nog altijd een erectie. Hij wil weg uit Nederland, misschien Canada. Ik adviseerde hem eens bij mijn vriend
Wicher van Swinderen in Arizona te gaan kijken. We hadden
een heerlijke middag tot Carine arriveerde om 18:30 uur, die
nare dingen in zijn aanwezigheid zegt, ook over hun persoonlijke relatie. Ze gaf aan niet genoeg seks te hebben, wat wel
zeer snel is in hun huwelijk.
Tessel Pollman van Vrij Nederland belde. Zij had in „het circuit”, dus de fameuze Amsterdamse roddelaars, vernomen dat
er intern bij NieuwsNet gedonder over mij was, iets wat ik al
enige tijd vreesde. Den Haag zal mij nooit met rust laten,
nooit. Maar ik besloot dus niets te zeggen. Ik checkte bij Joop
van Tijn van Vrij Nederland of dit afdoende was geweest dat ze
in haar jacht niet toch iets vervelends zou schrijven. Joop adviseerde haar andermaal te bellen en op het hart te drukken dat ik
in generlei vorm commentaar had gegeven. Ik belde haar. Zij
antwoordde: „Dat weet ik en ik zal dit respecteren.” Daar
moet je hier dan geloof ik blij mee zijn.
269

■
Amsterdam

van de universiteit. Gaf hem mijn Carter-boekje.
Michiel vond een dagboek bijhouden een gigantische egotrip,
dus niet over nagedacht. Ik probeerde het toe te lichten, maar
met zijn 26 jaar was hij nog zo onbewust van zoveel aspecten
van leven. „Oorlog: daar kan je toch niets aan veranderen, dus
doe wat anders.”
De psychoanalyticus Erik H. Erikson, die ik zo graag bij het
Machado project wil betrekken, schrijft: „Intelligence is not
one of my specific subjects.” Wat is dit nu voor een antwoord?
Heb hem opnieuw dringend benaderd.
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Het gaat kennelijk niet goed met Casper en Carine. Zij helpt
hem nog aan een minderwaardigheidscomplex. Casper zei bijvoorbeeld: „Ik heb eigenlijk nog het kennisniveau van een
jongen van achttien.” Dat heeft zij hem aangepraat. Hij kwam
uren eerder, omdat hij gewoon veel wilde praten. Toch speelt
Carine een gewiekst spel om hem onder de knoet te krijgen.
Jammer.
Fidel Castro heeft in de VN een rede gehouden. Time noemde
het „a masterful performance by one of the world’s premier
political orators”. Hij wil best vrede met Washington nastreven
maar niet onder een blokkade en tegen iedere prijs. Hoeft ook
niet want de sovjets houden hem drijvende. Hij fulmineerde
tegen de Amerikaanse militaire omsingeling van zijn vrijwel
weerloze eilandje.

Echt razend is Castro over de Blackbird-spionagevliegtuigen,
die op duizelingwekkende hoogten en met snelheden van het
geluid boven zijn land rondvliegen om Russische troepenbewegingen in de gaten te kunnen houden. Allemaal onzin, want
de sovjets zijn veel te slim om op Cuba werkelijk iets te beginnen.
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International Herald Tribune, 18 oktober 1979.
International Herald Tribune, 19 oktober 1979.
Time, 22 oktober 1979.
Nieuwe Revu, 19 oktober 1979.
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Om Fidel Castro verder te treiteren worden op Cuba door
Amerikaanse mariniers vanuit de basis Guantanomo grootscheepse manoeuvres gehouden.209
William Pfaff 210, die ik als één van de meer heldere geesten aan
de andere kant beschouw, geeft toe dat Castro gelijk heeft wanneer hij zegt dat ondanks het zogenaamd afschaffen van kolonialisme en imperialisme na de Tweede Wereldoorlog de exploitatie van ontwikkelingslanden gewoon door gaat. Hij herinnert
eraan hoe de VS in 1898 intervenieerden, zogenaamd ter verdediging van Cubaanse onafhankelijkheid, maar in werkelijkheid
om een militair protectoraat op te leggen. Recentelijk hebben de
VS openlijk geprobeerd Castro te laten vermoorden „and strangle the Cuban economy which is a scandal and outrage to international morality”. Pfaff gaat ook uitvoerig in op de mafiarol van
de CIA over de hele wereld, en in de Amerikaanse journalistiek is
het mogelijk een dergelijke mening te verkondigen.
David Frost heeft in zijn gesprek met Henry Kissinger letterlijk
de vloer aangeveegd met de voormalige minister van de gesjeesde Richard Nixon. Minder Amerikaans is dat Kissinger na
afloop zo’n heibel maakte bij NBC dat hem de gelegenheid zal
worden geboden om via het beeldscherm „clarifications” te
geven.211
Nieuwe Revu publiceerde een verhaal over prins Bernhard, als
voorloper op het verschijnen van een boek over hem. Wim
Klinkenberg, de auteur, schreef dat Bernhard zich op 30 juni
1934 vrijwillig bij de SS had gemeld. Wim kennende moet dat
gegeven juist zijn. Daar hebben we tot dusverre bijzonder weinig over gehoord. Denk dat het voor Bernhard een hoogst vervelend boek zal zijn.212
Igor Cornelissen schrijft in Vrij Nederland over de onbekende
zoon van prins Hendrik, prins Henry, die in 1925 werd geboren en twee jaar later met zijn moeder meegenomen zou zijn
naar Latijns-Amerika. Van die nazaat der Oranjes is nooit meer
iets vernomen. In de kop zette Igor, „De geheimzinnige jachtpartijen van Varkensheintje op de Veluwe en elders.” Varkensheintje was de bijnaam van prins Hendrik. Mijn grootvader, Ir.
H. van der Woude bezat het jachthuis De Roekel op de Veluwe. In Elseviers werd dit huis eens geroemd als één der mooiste
in het land. We hebben er als kind nog wel eens langs gereden

■
1979

met onze ouders en dan deden de nodige verhalen de ronde
van hoe ook mijn grootvader deelnam aan die jachtpartijen van
brave Hendrik.
Wat Igor eveneens vermeldt, is dat mijn oude vriend, dr. M.
van Blankenstein213 niet alleen één van de best ingelichte journalisten ooit is geweest, maar dat hij in de oorlog in Londen
voor de inlichtingendiensten werkte en in dit verband de Raspoetin van Wilhelmina, François van ’t Sant, eveneens heeft
gekend. Toch geeft Van Blankenstein toe dat Van ’t Sant door
Wilhelmina was ingehuurd om „slightly criminal affairs” van
prins Hendrik te helpen afdekken.214
23 oktober 1979

Zeer diep geslapen. Wat zou het een winst zijn wanneer de tijd
stil stond terwijl je sliep.
Onbeschoft briefje van Daniel Bell uit Harvard. Hij is niet beschikbaar voor een interview over het Machado project, wat
hem verder niet interesseert.
Een medewerker van De Tijd belde om te vragen of ik wist dat
ik in het boek Operation Mind Control van W.H. Bowart werd
genoemd, waarin ingegaan wordt op mijn vriendschap met
George de Mohrenschildt, de „bloodbrother” van Lee Harvey
Oswald. De vraag was nu: „Vind u dat Oswald via Mind Control in de macht van anderen was?” Ik heb het dus met kracht
ontkend en onderstreept dat ik nooit iets dergelijks heb gedacht
of geschreven.
Aad van den Heuvel vroeg of ik in zijn programma namen wilde noemen naar aanleiding van mijn BVD-artikel in De Journalist. „Sorry, maar het gaat er nu om wat de Kamercommissie
voor Binnenlandse Veiligheid gaat doen. Ik zeg nu dus niets.
Bel maar met Gerard Schuijt.”
Suzanne Piët liet me weten: „Wat ben je weer lekker bezig. Je
steekt vlammetjes aan.”
Luns, zwaar ondersteund natuurlijk door De Telegraaf, heeft
weer eens extra aangedrongen op modernisering van kernwapens voor West-Europa „om niet met lege handen met de
Russen (zegt de man nog altijd) te onderhandelen.”215 De geloofwaardigheid van de afschrikking staat volgens mijnheer
Luns op het spel. Het lijkt wel of hij zijn geld in de oorlogsindustrie heeft belegd. In een begeleidend hoofdartikel meent de
krant te weten dat CDA-politici zich verzetten tegen wapenver213 Zie Memoires 1957-1959 en verder.
214 Vrij Nederland, 20 oktober 1979.
215 De Telegraaf, 22 oktober 1979.
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Amsterdam - Londen
Heb als ruggensteuntje 500 piek voor Peter meegenomen.
Senator Sam Nunn is gek. Hij beschuldigt de Nederlandse regering ervan een houding op defensiegebied aan te nemen
welke „de Russen uitnodigt om in Amsterdam te komen paraderen”. Dat is dan één der meest invloedrijke mannen in het
Congres over militaire zaken.217
Mejuffrouw Boekhoudt zei (telefonisch) dat ze toch mijn lijst
van interviews voor Over intelligentie te lang en te omvangrijk
vond. Ik dus niet. Zij had op de Duitse televisie Yehudi Menuhin horen praten die haar zeer „beeindruckt” had.
Drury Lane Hotel
Ik belde met mijn oude vriend Henk Leffelaar van de GPD. Hij
had mijn stukje over de BVD in De Journalist gelezen. Hij zei:
„Heb ik je wel eens verteld hoe ik, toen ik nog in de VS correspondent was, in 1959 of 1960 in Chicago door de BVD ben benaderd? Ze wilden met mij een blaadje uitgeven met misleidende industriële gegevens over de Sovjet-Unie, om zodoende de
USSR verder te benadelen en de goegemeente om de tuin te leiden. Ik zou 10.000 gulden belastingvrij op een bank in Zwitserland krijgen overgemaakt. Ik heb hier toen wat losse gegevens over in Vrij Nederland gezet en dit padvinderij genoemd.”
Het is natuurlijk niet voor niets dat de rotzakken in Den Haag
nooit bij mij zijn gekomen en wel bij zwakke broeders als Ca216 De Typhoon, 22 oktober 1979.
217 NRC Handelsblad, 23 oktober 1979.
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nieuwing alvorens er met Moskou is gesproken en onderhandeld om te zien of dit nodig is. Ik zie daar de hand van Lubbers
in, die gewoon beter op de hoogte is van wat Moskou wel of
niet beoogt. De Telegraaf – lees dus extreem rechts en de inlichtingendiensten – schrijft dat de CDA-ers met hun hoofd in de
wolken zitten.
De Britse krant The Observer heeft trouwens de rede van Brezhnev in Oost-Berlijn uitgelegd als onderdeel van een uitgebreider sovjetplan dat de hereniging van Duitsland zou beogen. Dit
zou verdere terugtrekking van sovjetstrijdkrachten uit geheel
Oost-Europa mogelijk maken in de richting van een heel Europa omvattende vredesregeling. The Observer verwijst naar
Joegoslavische informanten en ook kringen rond bondskanselier Bruno Kreisky van Oostenrijk.216
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rel Enkelaar, Raymond van den Bogaard en nu Henk Leffelaar.
Of, zo men wilt, Volodja Molchanov. Maar hoe zijn deze
schuinsmarcheerderspraktijken mogelijk onder de neus van het
zogenaamde parlement?
De sjah van Iran schijnt ernstig ziek te zijn geworden, heeft
lymfklierkanker en een galblaas is weggenomen. Hij is hiervoor dus toch uiteindelijk in New York terecht gekomen en in
het Cornell Medical Center geopereerd. De geestelijk leider
ayatollah Khomeini heeft in de heilige stad Qom een dolgelukkige menigte toegesproken en gezegd Inshallah (Gods wil) dat
Mohammed Reza Pahlavi kanker heeft en zal sterven. Dan te
bedenken dat zo’n gek miljoenen volgelingen heeft, die in extase zijn geraakt vanwege dit fatale bericht.
Sadegh Khalkhali, een islamitische rechter, heeft in Teheran
gezegd islamieten naar het ziekenhuis te zullen sturen om tegen de sjah te demonstreren „and tear this vulture to pieces”.
Iraanse kranten schreeuwen om de uitlevering van de sjah aan
Iran. We zijn nog heel erg ver van werkelijke beschaving af.
Mijn gewaardeerde contactpersoon McGeorge Bundy komt in
The New York Times met een opmerkelijke ontboezeming.
„The Brigade is my fault,” zegt hij nu over de gigantische rel
inzake sovjetmilitairen op Cuba. Als dit geen onzin was, zou je
kunnen zeggen: daar ben je dan laat achter gekomen.
Zeventien jaar geleden was Bundy op het Witte Huis belast met
het oplossen van de raketcrisis met Cuba. Men wist dat de sovjets, zoals Castro zei, inderdaad 40.000 man op het eiland hadden gestationeerd. „We did not see how they could threaten
our country or any other in the hemisphere.” Nu ziet Bundy in,
dat die sovjetmilitairen daar feitelijk nooit gedoogd hadden mogen worden. Na jaren geen aandacht aan de sovjets op Cuba te
hebben besteed, had men recentelijk dus ontdekt dat er geen
40.000 militairen, maar een brigade van 2.600 sovjet elitetroepen waren overgebleven, waar dus prompt de grootst mogelijke
heisa over was ontstaan. Carter had, terecht meent Bundy, de
gemoederen gekalmeerd. „So, it is all our fault, mine and my
staff’s. The only question that remains is whether, just possibly,
we were responding sensibly to a correct command judgment
shared by both of the President’s (JFK en LBJ) of our time.”218 Ik
zie Nederlandse beleidsvormers – bijvoorbeeld Luns over
Nieuw-Guinea – al zo’n artikel in NRC Handelsblad schrijven.
(wordt vervolgd)
218 The New York Times, 23 oktober 1979.
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