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Inleiding

Het was 7 juni 1979. Aurelio Peccei, voorzitter en medeoprichter van de
Club van Rome, had mij uitgenodigd voor hun jaarvergadering in Salzburg. Wij hadden elkaar een half jaar eerder leren kennen op een congres over de toekomst van de vrijhandel dat ik organiseerde met studenten, politici en bedrijfsleiders. Aurelio wenste hierna dat ik als studentenleider deel zou nemen aan een debat over Geen grenzen aan leren (No
Limits to Learning), het thema van het nieuwste rapport van de Club.
Het was typisch Aurelio: zonder veel inleiding werd ik voorgesteld aan
een heel gevarieerd publiek van Nobelprijslaureaten, hersenexperts, pedagogen, bureaucraten van de Verenigde Naties, journalisten en Willem
Oltmans. Neen, dat is niet juist, Willem stelde zich aan mij voor! Het
hele Clubgebeuren was een uitdaging voor een jongeman die nog niet
eens zijn universiteitsstudies had afgerond, en Willem was iemand die
voor altijd een indruk achterliet, want hij zette mijn hersenketel wel heel
sterk onder druk, en wees de besten van het congres aan naar wie ik zou
moeten gaan – om te leren.
Willem vond het maar al te gek dat ik daar zo rondliep, maar schikte zich
en wij discuteerden langdurig. Hij nodigde mij naar Amsterdam uit. Wij
ontmoetten elkaar kort daarop en, nadat ik hem en Peter mijn partner
Helene voorstelde, bleven wij heel nauw in contact. Ik maakte duidelijk
dat ik de wereld – die andere wereld – wenste te leren kennen. Toen ik
hem vervolgens vertelde dat ik de boycot van Olympische Spelen in de
USSR niet begreep, legde hij al snel contacten aan de andere kant van de
muur, die Aurelio Peccei verrijkte met nog een hele reeks andere.
Willem was uitdagend, maar ook heel praktisch. Ik trok met een kleine
delegatie economiestudenten naar Moskou. Iedere keer als Willem mijn
wereld wenste te verruimen stelde hij mij iemand uit dat verre onbekende
voor. Ik volgde mijn intuïtie en ontmoette die persoon dan ook. Zo
kwam ik Alberto Machado tegen, de kennisexpert van Venezuela die het
ministerie voor de Ontwikkeling van de Menselijke Intelligentie leidde
waarover Oltmans een boek had geschreven. Hij stelde mij ook jonge
Nederlanders voor met wie ik de wereld anders kon aanpakken, zoals Aart
van der Want. En in de Sovjet Unie kon ik niet zonder de journalist Molchanov van het Sovjetpersagentschap die ongetwijfeld een KGB-agent was.
Ik leerde zijn beste vrienden uit zijn jeugdjaren kennen zoals Edgar Kunst,
diplomaat op de Nederlandse Ambassade in Tokio, bij wie ik geregeld
thuis te gast was op voorspraak van Willem. Het werd zelfs mijn tweede
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thuis in Japan. Dankzij Willem leerde ik hoog gezelschap, vrienden, en
uitdagende contacten kennen. Willem was zoals Aurelio, hij leverde aan
mijn voeten een open en transparante wereld met alle richtingen en
overtuigingen zonder ooit iets voor zichzelf te wensen dan een diep en
langdurig gesprek en de hoop dat het mijn wereld verder vorm zou geven. Willen ontving graag thuis en kookte zelf de maaltijd snel klaar.
Ik verhuisde naar Tokio, maar ieder bezoek aan Europa kwam ik toch
even naar Amsterdam. Zo werd het mij duidelijk dat Willem niet alleen
open en vrij zijn visie over de wereld met mij deelde, en dat was heel anders dan velen mij voorhielden, maar ik leerde ook dat hij door zijn onafhankelijkheid en klare taal heel wat vijanden had. Ik herinner mij zijn
vertrek naar Zuid-Afrika en kort daarop zijn terugkomst naar dat kleine
appartement waar hij van de sociale zekerheid moest overleven. Willem
bracht mij toen in contact met een andere werkelijkheid van zijn leven:
hoe hij armoede aanvaardde, maar met een even frisse visie en even
doortastende analyse. Het stoorde hem niets dat hij anderen stoorde. Zijn
wijsheid werd mijn levensvisie: „ik ben niet op de wereld gekomen om
iedereen plezier te doen”. Ik bewonderde zijn doorzettingsvermogen,
zijn uithoudingskracht, en zijn onvermurwbaarheid, want velen zouden
het onder de druk die hij stond niet uithouden.
Op een dag melde ik mij weer bij hem aan, en prompt nodigde hij mij
uit om Indonesisch te eten. Dat was nieuw samen op restaurant, maar het
nieuwtje dat hij mij vertelde was sterk: hij had het proces tegen de Nederlandse staat gewonnen. Willem herleefde, en zijn laatste jaren was hij
als een vleug frisse lucht. Zijn boekjes over terrorisme stonden zo haaks
op wat de standaardinformatie was. Hij bleef goed geïnformeerd en voor
mij was hij de Wikileaks van die tijd, dankzij een harde analyse en een
continue drang om iedereen uit te dagen. Willem heeft mij inzicht in het
leven gegeven door verder te denken dan ik ooit had kunnen denken.
Hij was een uitzonderlijke mentor: hij droeg bij aan een betere en diepere kennis door gewoon vrijblijvend en zonder ooit iets als tegenprestatie te verwachten zodat ik zelf beter kon bijdragen aan de maatschappij.
Toen ik op 5 november 2009 – exact 30 jaar nadat ik op voor het eerst
op een bijeenkomst van de Club van Rome was – in Nederland mijn
verslag aan de Club van Rome voorstelde onder de titel De blauwe economie, vertelde ik aan mijn levensgezellin Katherina hoe mijn denkwereld
en onafhankelijkheid, en zin om een andere blik op de wereld voor te
stellen, geïnspireerd was door een man die besliste dat hij niet meer met
de pijn van zijn terminale ziekte wenste te leven en vaarwel zei volgens
zijn eigen normen – en ook dan deed Willem het uitdagend. Hij kon het
tot het laatste ogenblik niet laten.
Gunter Pauli, auteur van De blauwe economie
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Wenen

5 februari 1983

Schönbrunn
Ik nam met kanunnik Goor een door mij geschreven persverklaring door, die hij acceptabel vond maar pas aan het einde
van de conferentie wilde laten circuleren.
Ik lunchte met Kappeyne van de Coppello. „Ik heb altijd een
kwaad geweten als ik u zie,” zei hij. Ik zeg hem al heel lang dat
hij zijn memoires zou moeten schrijven, waar hij het mee eens
is, maar waar hij niet aan toe schijnt te komen. Hij heeft sinds
zijn achttiende jaar 26.000 pagina’s aan dagboeken geschreven
en bewaard maar omschreef dit werk als „allemaal onzin”.
Er ontsnappen aan zijn mond zinnetjes als: „Toen ik in Londen
Winston Churchill de Grotius prijs overhandigde (…). Toen
Juliana tegen mijn vrouw zei: ‘U bent de moeder van de Kappeyne van de Coppello (…). Toen ik vanwege het Concertgebouw (en de cultuursabotage) in het concentratiekamp terecht
kwam (…). Toen ik Bertrand Russell van het vliegveld haalde,” en ga zo maar door.
Vadim Zagladin is niet naar Wenen gekomen. Jermen Gvishiani wel. Hij was het met me eens dat ik flink op mijn poot had
gespeeld wegens de niet nagekomen afspraak. „Yes, it was
quite an outburst, but I reprimanded them terribly.” Laten we
het hopen, al betekent dit in Moskou verder niets. De Philipsaccreditatie zat volgens hem „in an overall package”, en zei:
„Yes, this is bad.” Ik zal dat aan Gerrit Jeelof doorgeven.
Kappeyne van de Coppello werd ziek, en vertelde in Ommen
oesters te hebben gegeten. Hij wilde meteen per trein naar Nederland terugkeren. Ik adviseerde hem naar bed te gaan en eerst
uit te zieken. Ik belde hem later in zijn kamer of hij iets wilde
hebben. Alleen mineraalwater, verder niets.
Ik las trouwens in De Telegraaf 1 dat Veronica een onderzoek
had gedaan naar de populariteit van het koningshuis en dat de
Oranjes sinds de komst van Beatrix alleen maar populairder
waren geworden. Zeventig procent van de mensen ouder dan
achttien jaar is voor en slechts vijf procent vindt het konings1

De Telegraaf, 1 februari 1983.
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huis uit de tijd. Aldus de stand van zaken van de Hollandse
breinen in 1983, vrij griezelig dus.
Garuda Indonesian Airways (GIA) heeft 28 Fokker F28 Fellowship besteld. Er is ongeveer een half miljard gulden mee gemoeid.2 Niemand denkt er nog aan dat de veel verguisde Emile van Konijnenburg de enige is die eigenlijk de eer van deze
order toekomt. Hij was het die in samenwerking met president
Sukarno de GIA oprichtte en steeds heeft gezorgd voor samenwerking tussen Indonesië en Nederland op luchtvaartgebied.
Laat ik eerst de brief van kanunnik Raymond Goor opnemen
over de conferentie van morgen, dan zal de openingsbijeenkomst in de Neuer Saal van het Hofburg paleis plaatsvinden.3
Ik dineerde met Bernt Engelmann, president van de WestDuitse Schrijversbond. Hij was als soldaat in het Duitse leger
op 10 mei 1940 Nederland binnengetrokken. Hij gooide, samen met een andere militair, zijn geweer in de Maas bij Maastricht. „Do you want to shoot at these people; we asked ourselves, and plons in the river.” Ik geloofde er helemaal niets van
en vroeg me af waarom hij dit idiote verhaal vertelde. Hij
schijnt een voor Helmut Kohl bezwarend boek te hebben geschreven.
Engelmann vertelde een uitgever een proces te hebben aangedaan namens een groep schrijvers. „Once they know we will
take them to court, they will pay up,” zei hij. Een lesje voor de
NVJ, waar ze te schijterig zijn tot daden over te gaan. Wim
Klinkenberg probeert al een aantal jaren geld uitgekeerd te
krijgen dat de Haagse Post hem moet betalen. Maar er wordt
niet krachtdadig opgetreden en daar is Hans Verploeg al helemaal het type niet voor.
Philip Geyelin schreef in de International Herald Tribune dat
Richard Allen in The Washington Post er zich over zou hebben
beklaagd dat „the Reagan Revolution in foreign policy is
alive – but unwell”. De president zou geen rekening hebben
gehouden „with the real and counterrevolutionary power of
the bureaucracy”. Allen ligt er uit maar hij blijft zich roeren en
spaken in wielen steken.
6 februari 1983

Ik droomde dat ik naar een supermarkt ging om eten te kopen
voor mams honden. Wat er precies gebeurde mag de hemel
weten. Ik herinner me dromen nooit nauwkeurig genoeg.
Gisteren zei Jermen Gvishiani dat de directeur van IIASA, Hol2
3

NRC Handelsblad, 1 februari 1983.
Zie bijlage 1.
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Generaal Michiel von Meijenfeldt was van 1975-1977 voorzitter van het IKV, en van
1976-1980 gouverneur van de KMA. In 1997 verklaarde Markus Wolf in zijn memoires dat Von Meijenfeldt een informant van de Oost-Duitse Stasi was (red.).
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ling, tegen hem had gezegd: „Philip Handler is overleden. Wie
garandeert dat dit werkelijk zijn woorden zijn in dit manuscript.” Ik herhaalde dat alle gesprekken op de band staan en
dat Henry Kamin, Handlers collega en vriend, toen Handler
nog in leven was, was gevraagd namens hem het manuscript te
bewerken. Gvishiani zegde toe mij donderdag met Holling samen te zullen brengen. Wat voor een man is die Holling eigenlijk om iets dergelijks te opperen?
Kappeyne van de Coppello kwam vanmorgen beneden en zei:
„Ik heb zo’n respect voor uw advies. Laten we elkaar tutoyeren.” Hij vertelde meer herinneringen: „Mijn moeder wenste
een dochter te krijgen. Mijn vader was driemaal getrouwd.
Toen er een jongen kwam werd er gezegd: ‘Dit is maar niks.’”
Daarom had hij de bijnaam „Niks” gekregen. Ik reageerde:
„Dan hebt u nog geluk gehad dat u aldus bent uitgevallen,
want jongens die eigenlijk meisjes hadden moeten zijn, zijn gewoonlijk vlees noch vis.”
Ik ontmoette Carol Embree Pendell van de Women’s International League for Peace and Freedom uit Californië. „We have
already been called a Soviet front organization in The Washington Post,” vertelde zij.
Kanunnik Goor vertrouwde me toe dat zijn moeder zijn huishouden had gevoerd, tot zij drie jaar geleden op 94-jarige leeftijd was overleden. Zijn jongere broers zijn overleden. Twee
zusters leven nog. In juli gaat hij 68 familieleden in zijn woning
bijeenbrengen.
Tijdens de lunch met Carol Pendell, de Californische pastor
William McElvey, en later ook Sean McBride, de Ierse Nobelprijswinnaar, gebeurde iets onverwachts. McBride nam mij na
afloop apart en vroeg me aan de Sovjetdelegatie kenbaar te maken dat, indien ze druk bleven uitoefenen om bepaalde Polen,
zoals voormalige premier Cyrankiewicz in de Siline-Goor onderneming opgenomen te krijgen, hij, McBride, publiekelijk
bekend zou maken dat hem was geweigerd Polen te bezoeken.
Ik wist niet wat ik hoorde want deze Nobelprijswinnaar werkte met regelrechte chantage. Ik ben onmiddellijk op Siline afgestapt en heb hem McBride’s boodschap overgebracht. Siline
verzekerde me dat de genoemde Pool van de lijst was afgevoerd. Ik bracht dit later aan McBride over, die reageerde met:
„I might use you again.” Christus, wat een wespennest.
Ik voerde een gesprek met Chiel von Meijenfeldt4. Hij was

■
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ooit een medewerker van generaal Alexander van den Wall
Bake, Caspers vader, toen deze gouverneur van de KMA was. Ik
vertelde hem met Jermen Gvishiani over mijn bezoek aan generaal Hackett in Groot-Brittannië te hebben gesproken. Men
is het erover eens dat militairen uit Oost en West aan een tafel
zouden moeten gaan zitten. Von Meijenfeldt gaf me een memorandum, uitgegeven door Generals for Peace and Disarmament, verschenen tijdens de Second Special Session of the
United Nations General Assembly devoted to Disarmament
van 7 juni tot 9 juli 1982 in New York.5
Chitikov, voorzitter van de Opperste Sovjet, gaf een diner voor
ongeveer veertig personen waarvoor ik met Kappeyne van de
en Carol Pendell was uitgenodigd. Chitikov vroeg me waarom
hij nooit het boek te zien had gekregen waarvoor hij mij een
interview had gegeven. Ik antwoordde dat dit project na de
Sovjetinvasie in Afghanistan was afgezegd.
Intussen vertelde Kappeyne me 55 jaar getrouwd te zijn geweest, terwijl zijn echtgenote door de vingers had moeten zien
dat hij de nodige vriendinnen had gehad. Zijn dochter Annelies studeerde tegelijkertijd met Beatrix in Leiden. De prinses
wilde dat haar vriendin Renée Röell praeses van het corps
werd. „Maar Annelies is het geworden. Dit zette kwaad bloed,
want Beatrix wilde toen al regeren,” zei hij.
Chitikov vroeg Kappeyne om te spreken, wat hij uitstekend
deed. Alles ging prima tot de voormalige Poolse premier Józef
Cyrankiewicz aan het woord kwam. Hij had in Auschwitz gezeten en er de ondergrondse geleid. Hij sprak over Stalingrad
en herinnerde eraan hoe de sovjets duizenden en duizenden
soldaten hadden verloren om Polen van de nazi’s te bevrijden.
Hij belandde tenslotte op de huidige situatie in Polen en de
staat van beleg, die geen gevangenen maar slechts detainees zou
hebben opgeleverd. Zo bazelde de man maar verder: Ronald
Reagan zou alleen maar anarchie in Polen willen stimuleren.
Cyrankiewicz veroorzaakte de nodige negatieve reacties bij de
toehoorders. Tenslotte sloot hij af met de nodige éloges voor
Sean McBride, die, naar hij zei, volledig welkom was in Polen
om de gevangenissen te gaan inspecteren, zoals Amnesty International hem had gevraagd.
De gezichtsuitdrukking van McBride was per minuut ernstiger
en zuurder geworden en terwijl ik had gehoopt dat de prominente Ier de wijste en nobelste partij zou kiezen, begon hij zelf
aan een lang verhaal. Hij bracht zelfs Afghanistan te berde en
5

Het boekje bevindt zich in mijn dagboek.
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Generaal Von Meijenfeldt vertelde dat de GPD bij monde van
Mulder al zijn artikelen over zijn laatste reis naar Moskou had
afgewezen als veel te vriendelijk tegen de USSR. Ik vroeg hem
of er in het najaar niet een Oost-West ontmoeting tussen generaals en hoge militairen zou kunnen worden georganiseerd.
Ik gaf Valentina Teresjkova6 een kaartje en schreef er op dat
Olga Chechotkina en ik al een kwart eeuw vrienden waren.
Later hief ze met een innemende glimlach een glas op in mijn
richting.
Aurelio Peccei beschouwt Frits Böttcher – net als ik – nog altijd als een phony guy. Hij is vol bewondering voor Aart van der
Want, die het Forum Humanum op de been houdt, ondanks
het uitblijven van werkelijke steun van Böttcher. Er komen
bijeenkomsten van de Club van Rome in Boedapest en Dakar.
6

Voormalig kosmonaute.
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borduurde toe naar de mededeling dat tot dusverre het Poolse
regime hem toestemming had geweigerd binnen te reizen. Hij,
McBride, had in het verleden missies geleid naar Vietnam
„when bombs were falling all around me”, naar Namibië, Angola en andere brandhaarden, maar Polen had niet meegewerkt. Kanunnik Goor zat met zijn ogen te rollen bij de woorden van McBride, Siline keek vol walging, Chitikov raadpleegde medewerkers; ik kon niet zien hoe Aurelio Peccei van
de Club van Rome reageerde.
Daarop nam Carol Pendell het woord en richtte zich op een
zinnige manier tot McBride. Daarna volgde Aurelio Peccei.
Vervolgens nam ene mevrouw Roberts uit Engeland het
woord. Zij bleek een echte rabble-rouser te zijn en haalde in een
recordtempo zoveel wonden tussen Oost en West open, dat ik
uiteindelijk op de achterkant van een menu schreef: „It’s
enough. Stop.” Chitikov nam het woord en probeerde de gemoederen te sussen. Ik wandelde nadien met McBride de lunchzaal uit waarbij hij me voor de voeten wierp: „You failed in
your mission.” Ik dacht: de man is niet goed wijs. Ik zei tegen
McBride: „So, the Poles made mistakes. But if we are going to
live in a world of revenge and nobody can forgive anymore
mistakes, we are all lost. The Polish guy made you a peace offer; you are now welcome in Poland.”
„Yes,” antwoordde de oude vos met vurige ogen, „but he did
not invite me to Polish prisons.”
Ik was met stomheid geslagen.
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Ik zou er graag bij zijn, maar geld is mijn probleem. Von Meijenfeldt zegt hetzelfde. „Ik heb op dit moment 100.000 gulden
nodig,” liet hij zich ontvallen. Ik opperde dat Ernst van Eeghen
hierbij wellicht behulpzaam zou kunnen zijn.
Ernst van Eeghen vertelde me dat Erica het boek Homosexuality and Ethics had gekocht („het was dik en duur”). Zij had gezegd: „Als ik Willem wil helpen, moet ik eerst meer weten.”
Erica is een schat. Zij is jarig vandaag.
Van Eeghen had in Washington senator Sam Nunn en voorzitter van de Chiefs of Staff, John Vessey, ontmoet. Op weg naar
de begrafenis van Anwar Sadat waren er gesprekken geweest
tussen oud-presidenten Gerald Ford en Jimmy Carter, die zich
nu mogelijk eveneens zullen mengen in de vredesbeweging. In
Reader’s Digest is een artikel verschenen dat Ford en Carter samen ondertekenden. Ernst wil graag Jermen Gvishiani ontmoeten, maar ik heb mijn lesje met Van Eeghen geleerd na
Jeelof en Baaij. Als ik Ernst zou introduceren, gaat hij helemaal
zijn eigen gang in Moskou en geeft me in ieder geval een trap
na.
Ik lobby intussen nog steeds voor het Philip Handler-manuscript. Ik sprak langdurig met Holling, de directeur van IIASA.
Ook zijn tweede man, de sovjet-professor Vitaly Kaftenov is
hier. Ik heb de hulp van Gvishiani ingeroepen.
Met Aurelio Peccei besprak ik de mogelijkheid van een adviseursrol betreffende het andere initiatief met Kendall van Pepsi.
We stapten samen op Gvishiani af en vroegen diens hulp deze
gedachte bij Kendall aan te kaarten, want als het van Gvishiani
kwam zou Kendall er voor te porren kunnen zijn, dacht Aurelio. Gvishiani luisterde nogal ongeduldig naar ons pleidooi
maar zegde toe vanavond tijdens het diner het voorstel met
Kendall te zullen bespreken.
Samen met Van Eeghen en Hylke Tromp hadden we een lange
gedachtewisseling met Anatoli Frenkin, de correspondent van
Literaturnaya Gazeta in Bonn. Frenkin zei dat er, wat de USSR
betreft, in West-Duitsland de afgelopen twee jaar niets te vergelijken was geweest met het succes van de persconferentie van
Georgii Arbatov, met andere woorden de presentatie van mijn
boek met Arbatov. Er schijnt bekend te zijn geworden dat zowel Zagladin als Zamyatin in Moskou onder het regime Andropov aan invloed hebben ingeboet en dat Joeri Andropov
wat het buitenlands beleid betreft voornamelijk luistert naar
Andrei Gromyko en Georgii Arbatov. Er worden dus tal van
methodes besproken om te proberen Georgii Arbatov te strikken voor de Chitikov-Siline-Goor-club. Radomir Bogdanov,
14
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Ik heb intens van Eduard gedroomd. Ik zoende hem, maar we
hadden geen seks. Hij nodigde me thuis uit want zijn ouders
waren afwezig. Toen zijn ouders uiteindelijk thuis kwamen,
was alles in orde. We hadden een plezierig gesprek. Ik ben er
eigenlijk helemaal naar van.
Ik ging met Ernst van Eeghen de stad in. Hij vertelde dat de
Kamerleden De Vries en Frinking pas vorige maand de ongeveer 2.000 gulden voor de reis naar Moskou aan hem hadden
terugbetaald. En alleen omdat hij beide heren had gedreigd een
incasso uit te zullen laten gaan. Ze betaalden achttien maanden
na dato, bovendien schreef Klaas de Vries Van Eeghen er nog
een briefje over met daarin de opmerking: „Als ik had geweten
hoe duur het vliegbiljet was geweest, zou ik niet zijn meegegaan.” Van Eeghen had geantwoord: „De prijs stond er toch
op?” Ik vroeg wat Erica hiervan had gevonden. Hij had het
haar maar niet verteld. „Het zou haar alleen maar hebben opgewonden.” Intussen gaf Ernst me te verstaan: „Jouw bestemming in het leven moet nog komen, maar je moet eerst Christus als de verlosser aanvaarden.”
Na de ochtendvergaderingen en een lunch besprak ik het
Handler-manuscript met Gvishiani, Holling en Kaftenov. Holling was van mening dat grote gedeelten van het manuscript
heel duidelijk het stempel van Philip Handler droegen, maar in
het geheel genomen was het boek „te explosief”. Gvishiani begreep niet dat ik kosten had moeten maken om het boek te
schrijven. Alsof reizen naar Washington, Woods Hole, Massachusetts en Boston niets kosten, bovendien moest ik altijd uit
Amsterdam komen. Holling vond dat het een te politiek boek
was en dat de IIASA zich er niet mee moest inlaten, dus het zeker niet zou kunnen uitgeven. „The Handler book could blow
IIASA from the map,” zei Holling zelfs. Ook waren er beledigende pagina’s voor de Sovjet Unie. „Dat is niet waar,” antwoordde ik, „er zijn daarnaast ook de nodige positieve pagina’s
betreffende de Sovjet Unie.” Gvishiani concludeerde dat IIASA
er niets mee kon beginnen. Ik moest maar proberen via McGeorge Bundy en een andere Amerikaan, Howard Raiffa een
publicatie voor elkaar te krijgen.
Ik dineerde met Ernst van Eeghen en Bogdanov.
15
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de tweede man in het USA Instituut in Moskou en dus een
naaste medewerker van Arbatov, is ook hier. Er worden de nodige ontmoetingen met hem belegd in verband met het nieuwe Arbatov-offensiefje.
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Bogdanov vertelde dat Henry Kissinger een conferentie in Japan heeft afgezegd, toen hij hoorde dat Arbatov zijn tegenspeler zou zijn.
Van Eeghen drong erop aan dat Moskou snel onderhandelingspartners van het niveau Sam Nunn zou benoemen. „As a
demonstration that we are serious about it,” vroeg Bogdanov.
„Actually,” zei Van Eeghen, „my best argument is the truth.
Sam Nunn visited me at Berkenrode over a year ago with two
secretaries. Since all official contacts, Geneva, Vienna, and so
on will go nowhere, why not meet privately? We should have
two generals on both sides. The problems are so complicated.
Find a relaxed atmosphere in an Austrian resort, where you can
also walk. Have three working days. Nunn said: ‘Do not leave
Thursday night, but Friday morning.’”
Ik luisterde aandachtig omdat Bogdanov me, toen we op Ernst
wachtten die naar een Russische kerkdienst was geweest, al had
gezegd dat het moment nog nooit zo geschikt was geweest
voor persoonlijke contacten. Hij zegde toe een en ander met
Georgii Arbatov te zullen bespreken en al volgende week een
beslissing te kunnen meedelen.
Bogdanov vertelde waarom Falin naar Izvestia was overgestapt.
Een stiefzoon uit een tweede huwelijk had problemen in verband met zijn homoseksualiteit gekregen in Moskou en was
naar het Westen uitgeweken.
Bogdanov benadrukte: „The most serious problem at the moment is that even if Washington says something pleasant about
us, we do not believe them.” Daarom vond hij „silent contacts” op dit moment van grote waarde. Hij vertelde dat er een
Joods Congres in Washington was gehouden waar Lawrence
Eagleburger een persoonlijke aanval op Joeri Andropov had
gelanceerd. Ronald Reagan had het vervolgens nog eens dunnetjes overgedaan. „We also have our hawks,” aldus Bogdanov,
„and they are jumping at such blunders. Why those personal
attacks?” Chitikov had inmiddels al geopperd dat senator Sam
16

10 februari 1983

Ik ontbeet met Valentina Teresjkova, die onmiddellijk koffie
voor me inschonk. Ik kaartte aan dat Olga Chechotkina een
bezoek aan Nederland zou moeten brengen. „She does not
need my permission,” antwoordde zij. Zij heeft speciale ogen
en een lichte neiging tot flirten.
Ik begeleidde Sean McBride door de sneeuw naar zijn taxi. Ik
mag die man toch wel. „I just got an excellent note from
Michael Foot,” zei hij. We omhelsden elkaar.
Hij vertelde hoe hij bij deze onderneming betrokken was geraakt. „Canon Goor came to see me. I replied that I would
only come to Vienna, if I could first talk to some high-placed
officials in the CPSU in Moscow, especially about Poland and
Afghanistan. They asked if Vadim Zagladin was acceptable. So,
I met him. There were six of them and Goor sat in a corner.
One of them was the deputy Foreign Minister of the Soviet
Union. I told them that according to my information, the CIA
had deliberately fed Soviet intelligence with false information
17
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Nunn door het USA Instituut van Arbatov naar Moskou zou
kunnen worden uitgenodigd. Bogdanov vond dat Chitikov
gastheer moest zijn.
Ernst van Eeghen en Hylke Tromp zijn vervroegd vertrokken.
Om 12:30 uur nam ik de leiding bij de afsluitende persconferentie. Ik zat in het midden met aan een kant Jermen Gvishiani
en afgevaardigde Immonen van de Centrumpartij in Finland.
Aan de andere zijde zaten kanunnik Goor, Sean McBride en
Richard McSorley, directeur van Georgetown University. Er
werden maar zes vragen gesteld. De man van Reuters vroeg
waarom er zoveel hooggeplaatste sovjets waren en niemand
van dit niveau uit Washington. Goor antwoordde dat de Chitikov op persoonlijke titel was gekomen. De reporter bleef aanhouden. Daarop nam Jermen Gvishiani het woord en zei:
„Yes, it is a pitty not more prominent Americans have attended. We should aim at them for the future.” McBride vulde
aan dat veel andere prominenten waren uitgenodigd, maar dat
ze niet kwamen opdagen.
Na de persconferentie merkte ik gesmoes op tussen Chitikov,
Siline, Goor, ook tussen Gvishiani en Carol Pendell. Ik probeerde er achter te komen waar het over ging. Met enige
schroom gaf Carol aan dat het er op leek dat men mijn post
naar haar wilde overhevelen, want ik was te duur. Het zal me
worst wezen.
Ik ben aan seks toe.

■

MEM35revisie_MEM 05-06-14 10:46 Pagina 17

■

MEM35revisie_MEM 05-06-14 10:46 Pagina 18

1983

that the USA was about to invade Iran. Therefore, Soviet intelligence convinced the Politburo – and it was approved – to invade Afghanistan as a pre-emptive strike. The Soviets fell for it.
This suited the CIA in all respects, politically, militarily and all
around.” McBride beweerde dus dat sovjet inlichtingendiensten het Centraal Comitee van nep-inlichtingen had voorzien.
Vervolgens sneed McBride in Moskou het onderwerp Polen
aan. Zagladin had volgens hem geantwoord: „You might be
right, but where do we go from here?”
„I don’t want the USSR to be damaged by the stupidity of Polish Party officials,” had McBride gezegd.
Ter plekke bedacht ik en zei tegen de Ier dat ik naar New Delhi zou gaan en mogelijk Indira Gandhi wilde ontmoeten. Zou
het dan een gedachte zijn om India en Pakistan te vragen te bemiddelen? McBride dacht dat wellicht de International Labour
Organisation (ILO) beter zou kunnen bemiddelen. „You know
how they awarded me the Lenin Peace Prize,” vervolgde hij.
„I blasted Soviet anti-Semitism. As a result, a Soviet doctor was
released. I spoke with Zamyatin and the prize was probably
connected with that incident.”
Ite Rümke heeft Jérôme Heldring gevraagd wat hij het liefste
las. „Dagboeken en memoires,” was het antwoord. „What
makes Sammy run, wat zijn iemands drijfveren, dat interesseert
me. Ik probeer er in te komen zonder te applaudisseren of te
veroordelen. Vanuit die poging in iemands gedachtewereld te
komen, iemand te wijzen of te betrappen op een inconsequentie, dat is leuker dan de frontale aanval, effectiever.” En tenslotte: „Vaak begrijp ik mensen te goed – hoe ze tot iets gekomen
zijn.” 7 Mooie woorden. Ik verdenk Heldring er zelf van niet
te doen wat hij predikt.
James Baldwin kijkt ernaar uit „to sit down and reread some of
the books that have meant so much to me,” als hij oud is.8 Hij
noemt onder ander Anna Karenina.
Opmerkelijk dat directeur Holling van IIASA zei dat mijn interviewboek met Philip Handler „is also very much a reflection of
who you are”. Hoe kan het anders? Valentina Teresjkova zei
tijdens het ontbijt hetzelfde over mijn interviewboek met Georgii Arbatov: „Your questions to academician Arbatov were
quite a portrait of you.” Op dat moment heb ik haar omhelsd
en twee zoenen gegeven.
Psychiater Maas schrijft, dat als iemand hem over eigen leed
vertelt, de ander bij hem binnenkomt. „Ik voel me thuis bij
7
8

NRC Handelsblad, 8 februari 1983.
The New York Times, 5 december 1982.
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9
10
11
12

J.R.M. Maas, Stenen hebben pijn, Uitgeverij Contact, Amsterdam, 1975.
Psychology Today, januari 1983.
Nu, in 1996, vind ik eigenlijk dat hij weinig bijzonders zei.
De Tijd, 4 februari 1983, naar aanleiding van het interview in Het Parool van 15 januari 1983, waarin Büch o.a. had geschreven dat Reve gezegd zou hebben dat Mulisch en Wolkers in een communistisch concentratiekamp moesten worden doodgeknuppeld (red.).
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hem en bij mijzelf, ik ben vertrouwd met hem, haast zonder
grenzen.” Sorry, maar dat vind ik klinkklare onzin. Dit in elkaar opgaan is misschien een of twee mensen in een leven
voorbehouden.9
Isaac Asimov is geen favoriet van me maar een gesprek met
Psychology Today10 brengt interessante passages. Hij begint met
vast te stellen dat zijn training in psychologie nil is. Hij behaalde in 1948 een doctoraal in biochemie. Frank Kendig bestrijkt
onderwerpen van computers tot en met de hersenen en belandt
bij het onderwerp „privacy”. Asimov noemt dit „in a sense, a
non-issue”. Hij zegt: „The best guardian of privacy is to arrange
your life so that you are a total bore and nobody wants to know
about you.”11
Weekblad De Tijd laat Boudewijn Büch, die met Mark Blaisse
voor Het Parool volksschrijver Gerard Reve had bezocht, op
zeven pagina’s aan het woord om ten overvloede uit de doeken te doen wat er precies zou zijn gebeurd.12 Het schijnt dat
vele literaire beroemdheden zich met al die onzin hebben bemoeid onder wie Maarten ’t Hart, Rogier Proper, Carel Peeters, Jan Blokker, Henk Hofland, de hele Amsterdamse bende
heeft een duit in het zakje gedaan.

■

MEM35revisie_MEM 05-06-14 10:46 Pagina 19

MEM35revisie_MEM 05-06-14 10:46 Pagina 20

1983

■

AMSTERDAM

11 februari 1983

Amerbos
Aart van der Want kwam langs en bracht tulpen mee. Ab Heijn
heeft niets laten horen, terwijl hij bij mij de indruk wekte een
gift te willen doen voor het Forum Humanum van de Club
van Rome. Aart moet nog veel problemen overwinnen, maar
ik moet nu eerst mijn eigen „operatie survival” ter hand nemen.
Kozak van Jan Cremer is dood. Hij werd begraven met zijn
neus naar het noorden. Jan en Babette vroegen me naar restaurant L’Entrée te komen. Jan wilde zeggen dat zijn hond was ingeslapen, maar Babette kwam tussenbeide en zei: „Nee Jan, je
kunt het Willem toch wel vertellen. Kozak heeft een half uur
voor zijn leven gevochten, daarop begaf zijn hart het.” Dit gebeurde in Zwitserland. Het was zo leeg om hen heen geweest,
dat ze naar Nederland waren gevlucht. Morgen gaan ze terug.
Jan noemde Büch een oplichter en trok dus partij voor Reve.
Büch zou zich onder het mom van een miljoen van een rijke
tante wel bij vijf uitgevers ingelikt hebben. Alle vijf waren er
ingetrapt tot een de zaak uitzocht via een advocaat. Ook Johan
Polak had hem enige tijd gesponsord. Hij schijnt zelfs enige tijd
in het gebouw waar Jan en Babette wonen, te hebben verbleven. Niemand durft Büch een oplichter te noemen, want iedereen geneert zich er ingetrapt te zijn. „Ik kan je zo vijf namen noemen,” zei Jan. „Die zak heeft zich uitgegeven voor
jonkheer en baron, het is nog een poot ook, heeft bovendien
een paar maal in de bak gezeten, is gewoon een oplichter.”
Donald Kendall schreef het artikel GIVE MOSCOW CARROTS
voor de opiniepagina van The New York Times.13 Hij vraagt zich
af of het Westen zich ten doel moet stellen om het Sovjetsysteem omver te halen of zich er op moet richten Moskou zodanig te beïnvloeden dat vreedzame concurrentie tussen beide
systemen leefbaar zal zijn? Kendall noemt de tweede optie de
enige realistische gedragslijn ten aanzien van het Kremlin. „We
must design policies that not only show the Soviet Union what
it could lose in war, but also what it can gain in peace.” Verder13 The New York Times, 9 februari 1983.
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Wanneer ik in 1996 analyseer wat enerzijds de voorstanders van
eerlijke concurrentie tussen de vrijemarkteconomie van de VS en
haar bondgenoten (kapitalisme) en het marxisme-leninisme van de
Sovjet-Unie en de met Moskou verbonden staten voor ogen
stond, en wat de regering Reagan daadwerkelijk bovengronds en
ondergronds ondernam om het Kremlin naar de knoppen te helpen, dan constateer ik dat de verkapte Westerse blokkade van het
Sovjetrijk het communisme in de tweede helft van de jaren tachtig
permanent de das om heeft gedaan. Kendall, Gvishiani en Aurelio
Peccei (Fiat en Club van Rome) beijverden zich de geest van
„peaceful co-existence” tussen beide systemen te laten prevaleren.
Zij waren – net als ik in die dagen – ervan overtuigd dat alleen een
oorlog een einde aan het communisme zou kunnen maken. Omdat een atoomconfrontatie ondenkbaar was, bleef in de optiek van
Kendall, Gvishiani en Peccei (en mij) slechts over om de geschiedenis te laten beslissen hoe de wedloop tussen kapitalisme en communisme zou aflopen.
Reagan, Bush, Nitze, Rostow, Allen, de leden van The Committee for the Present Danger, die de dienst in de Amerikaanse regering uitmaakten, dachten daar totaal anders over. Soms denk ik dat
zij zich wellicht realiseerden dat, ondanks alle gebreken die ook in
de jaren tachtig aan het Sovjetsysteem kleefden, men in de USSR
bezig was over de hele linie een voor de doorsneeburger sociaal
rechtvaardiger samenleving op te zetten, welke op lange termijn
zeker de wereld van ongelijkheid (rijk en arm) van de Verenigde
Staten zou overvleugelen en in het ongelijk stellen. De Reagankliek maakte een geheel andere berekening van de uiteindelijke
ramp die een gelijkwaardige concurrentiestrijd tussen Oost en
West voor het Westen met zich mee zou brengen. Ik denk in 1996
in ieder geval dat de Sovjet Unie, indien deze grootmacht niet onder een zichtbare en onzichtbare blokkade van het Westen zou
hebben geleden, uiteindelijk als overwinnaar in die strijd tevoorschijn zou zijn gekomen. De Reagan-kliek moet deze berekening
21
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op schreef de Pepsi-baas: „Recognizing that we cannot eradicate differences between East and West, our greatest challenge
is to forge a relationship that rechannels our competitiveness
into peaceful and productive activities.”
Kendall: „I don’t believe we want economic warfare with the
Soviet Union. The use of export controls, to influence the internal policies of other nations or even to punish them for their
foreign policy actions, has proved to be ineffective and counterproductive, particularly when controls are not coordinated
with our allies.”
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insgelijks hebben gemaakt en zette om die reden alles op alles om
het evil empire tijdig op de knieën te krijgen, opdat een overwinning van het marxisme-leninisme bij voorbaat voorkomen zou
worden.
12 februari 1983

Op de vleugel staat een foto van Eduard in Ceran. Een brok
schiet in mijn keel. De ervaring met hem is de genadeslag in
het hoofdstuk „Liefde” in mijn leven. Dat denk ik dikwijls.
Wat voor zin heeft het dit zelfs te noteren? Tranen. Eigenlijk
geloof ik nog steeds in hem.
Dennis Livson belde gisteravond op vanuit Monte Carlo, waar
hij het televisiefestival bijwoont. Hij vertelde dat twee Britse
filmers een verslag over JFK en Dallas hadden samengesteld
„with conclusions amazingly similar to yours”.
De Volkskrant bericht nu ook dat ambassadeur Anatoly Dobrynin van de USSR in Washington naar huis gaat, omdat hij genoeg heeft van Amerika en vooral van de regering Reagan. De
63-jarige diplomaat heeft vanaf 1962 in de VS gediend als liaison voor het Kremlin.
Wat is er precies in de nacht van 8 op 9 december in Paramaribo gebeurd? De Tijd heeft een omslagverhaal geschreven met
de ambassadeur van Suriname, Henk Herrenberg.14 Ik herinner me op televisie een persconferentie van Herrenberg te hebben gezien, waarbij natuurlijk Jaap van Meekren het hoogste
woord had en op buitengewoon onbeschofte manier vragen
stelde, alsof hij niet met de ambassadeur van een land in LatijnsAmerika sprak, maar met een inboorling die kattenkwaad had
uitgehaald. Misschien wordt het tijd om aan dit onderwerp
aandacht te besteden.
In Jeruzalem heeft het kabinet met zestien tegen een stem besloten minister van Defensie, Ariel Sharon, en twee toplegercommandanten naar huis te sturen in verband met de slachtingen in Beiroet. Die ene tegenstem was van Sharon zelf.15 Zelfs
Ronald Reagan en Caspar Weinberger schijnen zich gedistantieerd te hebben van het misdadige Israëlische optreden in Libanon.16 Het werd meer dan de hoogste tijd.
Drie sociologen hebben een studie gemaakt over de rellen bij
de kroning van Beatrix in 1980. Vast is komen te staan dat de
media, in kranten en anderzijds, veel te weinig hebben duidelijk gemaakt wie aan de rellen deelnamen en waarom. Met an14 De Tijd, 11 februari 1983.
15 The New York Times, 10 februari 1983, door David Shipler.
16 Idem, door Leslie Gelb.
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13 februari 1983

Alfred Vierling kwam langs. In NRC Handelsblad is hij aangevallen in een artikel doorspekt met onwaarheden. Er wordt zelfs
gelogen over het feit dat hij voor een ministerie heeft gewerkt.
Die krant gaat met een sneltreinvaart bergafwaarts. Hij belde
later op dat hij de verguizing in NRC Handelsblad beter had
doorstaan nadat hij reportage in The New York Times over
Teaching Thinking had bestudeerd, die ik hem had meegegeven.
Max Pam vertelde dat er steeds meer werd gesproken over de
homoseksualiteit van prins Claus. Ik antwoordde: „Haal je de
duvel. Dergelijk geklets circuleerde er vroeger over prins Bernhard.” Ook Ed Nijpels was een homo. Zelfs de scheiding van
Dries van Agt had met nichterij te maken.
De serie Dynasty is langzamerhand zo gevuld met waanzin en
de laagst denkbare gevoelens tussen mensen, dat ik er eigenlijk
steeds misselijker van wordt.
Onderzoek in Amerika heeft zich gericht op „the chemistry of
addiction”. Biochemici hebben „chemicals and mechanisms”
geïsoleerd „by which the brain gives itself pleasure”. Onder
verslaving wordt verstaan: „All self-destructive, compulsive behaviors.” Er wordt zelfs dwangmatig televisiekijken toe gerekend.
Bepaalde persoonlijkheidfactoren kunnen tot een verslaving
bijdragen:
„1) Impulsive behavior, difficulty in delaying gratification, an
17 NRC Handelsblad, 3 februari 1983.
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dere woorden, het schorriemorrie werd doodgezwegen. Zo
functioneert de pers al zolang ik ermee te maken heb. Dit geldt
vooral ook voor de aandacht voor diegenen waar men het niet
mee eens is, zoals relschoppers en krakers, maar ook communisten, revolutionairen en andere „lastige” figuren die niet in
„het beschaafde, Westerse, kapitalistische systeem” passen.17
Jacob van der Gaag stuurde me de nieuwste uitgave van de
Gids van Buitenlandse Zaken. Dat is handig. Zijn memoires liggen al enige tijd bij De Bezige Bij. Ik zal Guus Jansen van
Strengholt benaderen.
De Sovjet Unie heeft zich teruggetrokken uit de Internationale Vereniging van Psychiaters, wat niet slim is. Met haar 22.000
leden vertegenwoordigde de USSR een belangrijke groep. Er
zijn 78 landen bij de organisatie aangesloten. Voortdurend
worden sovjetpsychiaters ervan beschuldigd hun beroep te
misbruiken voor de onderdrukking van dissidenten.
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anti-social personality and a disposition toward sensation seeking.
2) A high value on non conformity combined with a weak
commitment to goals for achievement valued by society.
3) A sense of social alienation and a general tolerance for deviance.
4) A sense of heightened stress. This may help explain why
adolescence and other stressful transition periods are often associated with the most severe drug and alcohol problems.”
Ook „a lack of self-esteem” speelt hierin mee, evenals „marked
depression or anxiety, physical or sexual abuse in childhood,
and sharply conflicting parental expectations.”18 De vraag is nu
of dit onderzoek zal leiden tot behandeling om verslaving te
helpen voorkomen. Het lijkt me een uiterst riskante zaak om
het chemische apparaat „mens” met chemische middelen te
gaan behandelen.
14 februari 1983

In Amerikaanse dierentuinen worden jaarlijks zestig chimpansees geboren. Ze zijn 10.000 dollar per stuk waard en kosten 35
dollar per dag. Karl Pribram werd door een aap een vinger afgebeten en begon onmiddellijk een schadeproces voor een
miljoen dollar.
Ik kreeg een aardige brief van generaal Sir John Hackett.19 Het
schijnt dat mijn suggestie om naar Moskou te gaan serieus
wordt genomen. Ik informeerde Gvishiani en Arbatov.
Mijn goudrekening bij de AMRO staat op 71.085,62. De ACFaandelen zijn tot 124 punten gezakt. Ik heb eigenlijk de helft
van het vermogen dat ik erfde gewoon verloren.
Ab Heijn vond het Forum Humanum-materiaal maar zozo,
maar hij verzekerde Aart van der Want 2.500 gulden te zullen
overmaken.
De Ecologische Beweging heeft Alfred Vierling nu als lid geroyeerd met 180 tegen 9 stemmen. Hij zou vorig jaar op naam
van deze vereniging in Krasnapolsky een zaal hebben gehuurd,
terwijl deze bestemd was voor een bijeenkomst van de Centrumpartij. Dat is ook erg stom.
15 februari 1983

Ik ben niet depressief, maar zeer, zeer ongelukkig vanwege
Eduard, die ik nu acht weken geleden voor het laatst zag. Ik
schreef bij het mooie weer in zijn carnet hoe intens ik naar een
18 The New York Times, 18 januari 1983, door Bryce Nelson.
19 Zie bijlage 2.
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16 februari 1983

Premier Ruud Lubbers heeft gezegd dat homoseksuelen hun
seksuele geaardheid bij sollicitaties niet ter sprake hoeven te
brengen. Hij heeft dit na een gesprek met het COC geantwoord
op Kamervragen van de dames Haas-Berger en Dales.
Ferry Hoogendijk heeft als hoofdredacteur van Elseviers Magazine het vertrouwen van de redactieraad verloren. Ze willen
van de man af. Het verbaast me allerminst, na wat ik van deze
journalist in de loop der jaren heb gezien.
Lex Poslavsky heeft mijn dagboeknotities gelezen en het is hem
niet meegevallen. Hij is er „intellectueel in teleurgesteld”. Hij
vervolgt: „Er staan leuke zinnen in, die al dan niet waar zijn.”
Wanneer Dewi Sukarno tegen mij zegt: „Jij hebt blijkbaar
meer van Sukarno gehouden dan ik,” noemt Poslavsky dit
„een goudkorreltje verstopt in bergen zand”. Maar hij realiseert zich dat er een markt bestaat voor petite histoire en voor
privélevens van publieke figuren. „De vele mensen die dat willen lezen (ik behoor daar toevallig niet toe) zullen ruimschoots
aan hun trekken komen.” Hij vraagt waar hij Aize de Visser
zijn reactie kan toezenden. Ik ga naar hem toe, want ik begrijp
de kritiek niet.
Ik belde met Go Gien Tjwan over het oude Javaanse boek dat
koningin Juliana in 1970 aan mevrouw Suharto had teruggegeven.20 Hij belde later terug om me vooral niet te vergeten te
melden dat prins Bernhard eens de knie van de sultan van
Djokjakarta heeft gekust. „Wertheim, de feodaal van het Indonesië Comité, heeft daarop een protest aan Bernhard gezonden. De prins heeft daarop gereageerd, door te schrijven dat hij
dat gebaar in zijn jeugd had geleerd bij de SS.”
Ik heb geantwoord die notitie niet te willen maken. Het is
trouwens geen echte aantekening uit mijn dagboek. Ik heb
geen zin Juliana en Bernhard een trap na te geven.21
Ik heb eindelijk Hans Jacobs van de VARA aan de telefoon gekregen. Hij was in zoverre eerlijk dat hij toezegde dat als ik
langs gerechtelijke weg stappen tegen de VARA zou nemen, hij
20 Tijdens een galadiner op 3 september 1970 in Huis ten Bosch ter gelegenheid van
het staatsbezoek van Suharto aan Nederland schonk koningin Juliana het Javaanse
handschrift Nagarakertagama aan de Indonesische president. Zie ook Memoires
1974, 04 08 1974.
21 Begrijp in 1996 niet waarom ik dat antwoord gaf. Het is onzin.

25

Amsterdam

levensteken verlang. Ik lees trouwens in mijn dagboek hoe
mam eens zei niemand ooit nog te geloven. Ik ben nu zoals zij
toen was. Eduard was de laatste die ik echt geloofde. Ik geloof
nooit meer iemand.
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zou bevestigen dat wij afspraken hadden gemaakt voor een film
over de energielijn naar Siberië.
17 februari 1983

Ik raak steeds weer onder de indruk van mijn dagboeknotities.
Wanneer ik bijvoorbeeld Peters brieven teruglees, maakt me
dat erg emotioneel. Het herinnert me heel sterk aan de situatie
welke ik momenteel met Eduard beleef. Ik dacht vijftien minuten geleden zo sterk aan Eduard, dat ik een kristallen wijnglas van mam brak. De schrijverij is een superemotionele ervaring.
Ik heb Peter een brief geschreven, die ik niet zal versturen, ook
al liggen er mijn diepste en ware gevoelens in vast. Vreselijk.
Hoe kom ik hieruit? Vanmorgen stond ik weer woedend op,
vastbesloten de 2.200 gulden van Ceran en alle truien en poloshirts terug te vragen.
Roderick van Voorst belde. Hij is verliefd op een kunsthistoricus uit Groningen van 29 jaar.
18 februari 1983

Bij het onderwijs gaan ruim 8.300 arbeidsplaatsen verloren.
Minister Deetman wil 225 miljoen bezuinigen. Altijd weer
verkeerde prioriteiten.22
Mannesmannröhren-Werke in Mülheim en Dortmund werken 24 uur per dag aan het vervaardigen van stalen buizen voor
de energiepijplijn naar Siberië.
Time wijdt een omslagverhaal aan de veroordeling van de
bloedbaden die door Israël in Beiroet en Libanon zijn aangericht. The Jerusalem Post heeft het officiële rapport over wat
Menachem Begin en Ariel Sharon daar hebben uitgevreten „a
political earthquake” genoemd. Drie Israëlische onderzoeksrechters stelden een vernietigend rapport op. Het is positief dat
deze studie onder auspiciën van diegenen die schuldig werden
bevonden, is uitgekomen.23
Ernst van Eeghen belde. Zijn vertegenwoordiger in Genève
zou naar Amsterdam komen. Hij wilde een zakelijk gesprek
met mij arrangeren. Ik ging akkoord. Maar later belde ik terug:
„Wat heb ik aan dergelijke contacten? Dan gaat het later als
met Jeelof en zit ik ernaast.” Van Eeghen antwoordde slapjes:
„We hebben met Philips nog niets gedaan. Bovendien is dat
voor jou allemaal veel te ingewikkeld.” Zodra je je poot stijf
houdt, zijn ze gepikeerd en geïrriteerd.
22 NRC Handelsblad, 16 februari 1983.
23 Time, 21 februari 1983.
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Hugo Arlman en Gerard Mulder schreven in Vrij Nederland 24
over de monarchie. De ziekte van Claus zou verband houden
met zijn status van prins-gemaal. „Als er een koninklijke arbeidsinspectie zou bestaan,” schrijven beide heren, „was de
functie van prins-gemaal wegens de kans op ontoelaatbaar hoge
psychische spanningen al op de zwarte lijst geplaatst.” Claus
verschilt met voorgangers Hendrik en Bernhard omdat hij een
„intellectueel” is, „iets wat men niet snel zal zeggen van Bernhard en zeker niet van Hendrik”.
Sinds Beatrix 30 april 1980 staatshoofd werd, is het niet meer
„het kroonprinselijk paar” dat op bezoek komt maar „de koningin met haar man”. Claus kreeg meer en meer het gevoel
een buitengewoon beleefd behandelde quantité négligeable te
zijn geworden. Daar voelt de man zich terecht „te goed” voor.
In grote lijnen herinnert dit verhaal me aan gesprekken met
mejuffrouw Buringh Boekhoudt, die al jaren geleden na een
wandeling met Claus rond kasteeltje Drakensteyn opmerkte,
dat het onherroepelijk mis zou gaan wanneer de prins niet „iets
zinnigs” te doen zou krijgen.
De Amerikaanse televisiezender ABC heeft zes mannen op de
buis gebracht die uit het Sovjetleger in Afghanistan gedeserteerd zouden zijn. Een soldaat, Valery Kiselev verklaarde bijvoorbeeld dat de sovjets chemische oorlogvoering toepassen.
Een andere deserteur, Sergei Meshcheryakov vertelde te zijn
gedrost omdat hij niet wenste mee te doen aan het vermoorden van vrouwen en kinderen in Afghanistan. Vier van de zes
zouden naar Amerika willen emigreren.25
In The New York Times26 boeiend artikel over de chemische
processen in het brein en wat er gebeurt bij liefde en verliefdheid: CHEMICAL CONNECTIONS: PATHWAYS OF LOVE. Michael
Liebowitz, klinisch psychiater aan Columbia University, brengt
liefde terug tot „a brain bath of dopamine and norepinephrine”. Dopamine en norepinephrine zijn twee van ongeveer
24 Vrij Nederland, 12 februari 1983.
25 The New York Times, 18 februari 1983, door Stephen Kinzer.
26 The New York Times, 14 februari 1983, door Glenn Collins.
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„Wat wil je dan,” vroeg Van Eeghen tenslotte.
„Goede en betrouwbare afspraken maken. Ik verdom het ooit
nog iets te doen voor er waterdichte afspraken op papier staan.”
Peter belde. De Royal Opera van Covent Garden heeft hem
gevraagd om in zeven voorstellingen van Carmen mee te doen
tot 15 maart.
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dertig neurotransmitters in de hersenen. „ They are messagecarriers that bridge the gaps, or synapses, between the millions
of nerve cells in the human body. They seem to affect what
happens, neurochemically, when people fall in love. ‘What is
involved in romantic attraction, ’” aldus Liebowitz, „‘is that, in
response to an interaction with another person, certain brain
centers go bonkers. ’” Dat is dus wat er aan de hand is tussen Ed
en mij. Mijn dopamine en norepinephrine zijn op hol geslagen. Wie weet: over vijftig jaar neem je een pilletje in en „het
hersenbad” loopt weer leeg.
Liebowitz is van mening „that neurochemical pathways in humans, somewhat analogous to electrical circuits wired into machines, facilitate the response we call romantic attraction. ‘Essentially what happens is that someone walks along who fits
that notion we have of attractiveness, (…) and, well, ka-pow.’”
Liebowitz kent twee soorten liefde, „attraction” and „attachment”. Ze zouden enorm verschillende „biochemical bases”
kunnen hebben. Het herinnert me allemaal aan het artikel van
Bryce Nelson over „the chemistry of addiction”. Het lijkt wel
of de moderne wetenschap alles wat onze emoties beroert, terugbrengt tot chemische processen als gevolg van een paar dozijn neurotransmitters in onze hoofden.
20 februari 1983

Ik stuurde een protestbrief naar Hans Verploeg omdat hij zich
niet werkelijk voor mijn belangen inzet, namelijk dat mijn
claims op de NOS en de VARA worden gehonoreerd. Ons laatste
gesprek vond op 21 november plaats. Morgen is het 21 februari
en ik ben geen moer opgeschoten. Al dagen probeer ik hem te
pakken te krijgen, zoals vandaag. Ik belde vijfmaal zonder Verploeg aan de lijn te krijgen. De telefoniste zei er iets van. Ik
antwoordde het een schandaal te vinden. Inmiddels kwam al
weer een berisping van Verploeg binnen onder bedreiging de
steun van de NVJ voor mijn belangen te zullen stopzetten, indien ik de telefonistes van de vakorganisatie „onheus” zou bejegenen. „Ik heb niet kunnen bedenken, ooit een dergelijke
reprimande van een functionaris van de NVJ te zullen ontvangen, na 28 jaar lid te zijn geweest en na de perfecte samenwerking met achtereenvolgens de heren Van Rantwijk, Jongerius
en laatstelijk Schuijt.” 27
Ook Ernst van Eeghen heb ik een brief geschreven die er niet
27 Pas toen hij in de zomer van 1996 opnieuw herhaaldelijk dreigde de financiële steun
van de NVJ te zullen intrekken, heb ik mijn lidmaatschap op 5 september 1996 opgezegd.
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om liegt. „In de journalistiek kom ik niet meer van de grond,
deels omdat ik te oud ben, deels door de crisis als gevolg van de
sabotage van Den Haag sinds Luns, deels heb ik aan energie ingeboet om tegen de bierkaaien te vechten en nu moet ik aan
overlevingskansen denken. Jij maakt er grapjes over en zegt: ‘Je
kunt hier altijd komen eten.’ Maar het is ernstiger dan je denkt.
Ik heb nog een paar duizend gulden. Er is geen enkel zicht op
nieuwe inkomsten.”
Na een overzicht te hebben gegeven van de contacten met
Gerrit Jeelof van Philips, schreef ik: „Toen kwam je uiterst genereuze aanbod iets voor jullie in Moskou te kunnen gaan
doen.” Terwijl Gvishiani me op 27 december voor Van Eeghen wilde ontvangen, werd de trip door diens kantoor afgezegd „en nu is het aanstonds 27 februari en weer gingen twee
maanden verloren”. Ik legde uit dat ik het punt van pompen of
verzuipen had bereikt. „Je hebt me eens gezegd mij niet in de
steek te zullen laten en nooit te zullen bedonderen. Ik weet dit.
Ik geloof dit.” Ik vroeg om spoedig overleg.
Ik luister naar Vespers van Rachmaninoff.
Ik kwam om 18:00 uur in de Bethaniënstraat bij Frans Kellendonk aan, de jongen met de wonderlijke uitstraling. Hij heeft
een heerlijke flat, een groot, breed bed, veel boeken, de juiste
atmosfeer. De hemel mag weten wat hij werkelijk denkt, want
hij is erg gesloten. We reconstrueerden dat Jacques Domen mij
vijf jaar geleden voor het eerst zijn adres gaf. Het is een slow
cruise geweest. Hij had Brussels lof met ham bereid naar een recept dat hij van een buurvrouw had gekregen. Hij heeft een
nicht als huurder. Die woont boven hem en is veertig jaar.
Frans heeft met tien andere jonge schrijvers een verhaal gemaakt over hoe zij over God denken, ieder tien tot vijftien pagina’s. Dat lijkt me eigenlijk razend moeilijk. Hij zei: „Ik zou
ook wel eens willen weten wat bijvoorbeeld Piet Grijs over
God denkt.” Hij houdt zich veel bezig met vertalen uit het Engels. Ik zou er zelf niet over piekeren. Om 20:10 uur keken we
naar Dynasty. Is Steven Carrington in Hong Kong? Daarna
hebben we lang zitten praten, ik het meest. Het was dan ook
de eerste keer sinds Nieuwjaar bij de Van Eeghens dat ik „uit”
was. Ik vertelde iets over Eduard, maar daar wist hij kennelijk
geen raad mee.
Op sommige momenten heeft Frans echt prachtige ogen, misschien zelfs unieke ogen. Ik denk op zulke momenten: hij
moet een nicht zijn. Maar zeker ben ik er nog altijd niet van.
Hij is ook iemand die, al zou je hetzelfde verhaal tweemaal vertellen, geen spier zou vertrekken. Zo zie ik hem tenminste.
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21 februari 1983

Aart van der Want zat in een dip en wilde de Forum Humanum-bijeenkomst afzeggen. Heb hem moed ingesproken en
gezegd dat hij niet De Quay, maar Aurelio Peccei als voorbeeld
moest nemen. Later belde hij terug en zei dat zijn stemming
was veranderd. Ook had de Europese Culturele Stichting
8.200 gulden subsidie overgemaakt.
Peter stuurde me vanuit Londen het artikel van Glenn Collins
over The Chemistry of Love zoals het in verkorte vorm in de International Herald Tribune verscheen. In 1839 zei Henry Thoreau: „There is no remedy for love but to love more.” Dat is
het recept voor de crisis met Eduard.
Jonathan Ploegmakers vertelde me in Thermos dat Frans Kellendonk homo is en lange tijd met een psychiater samenwoonde. Dit is nieuws.
Prins Claus moet terug naar Bazel, want de behandeling in
Breda schijnt mislukt te zijn. Onbegrijpelijk. Er wordt zonder
weerga met die man gesold.
VARA-voorzitter Albert van den Heuvel heeft bekend gemaakt
dat de omroep een tekort van bijna drie miljoen heeft. Dat is
dus mede reden dat ze mij niet betalen.
Midden in de crisis rond Ferry Hoogendijk bij Elseviers, schijnt
mijn goede vriend Daan van Rosmalen, de adjunct, op de A2
achter het stuur van zijn auto een lichte hartaanval te hebben
gehad. Hij ligt op een intensive care-afdeling. Directeur Leeman
pleegde vervolgens een coupje en haalde Hoogendijk weer terug om het fort te bemannen. Een andere adjunct, Michiel van
der Plas die we op Nijenrode kenden als Ben Brinkel, „ligt ter
redactie op een bank en jankt,” aldus V.L.28 in de Volkskrant.29
Een ding is zeker: ik ben dan misschien in de mediawereld buiten de deur gehouden als gevolg van mijn oorlog met Den
Haag, maar dit soort guerrilla’s ter redactie, daar ben ik gelukkig van verschoond gebleven.
Ernst van Eeghen stuurde me een aardige brief.30
Donaldson van ABC Television spreekt in een interview met
Playboy over „ambush journalism”.
22 februari 1983

Iran heeft voor een miljard dollar bezittingen van de Sjah verkocht. Er was een Boeddhabeeldje bij ter waarde van 180 miljoen dollar. Ik had het meegenomen als ik hem was geweest.
28 Victor Lebesque.
29 De Volkskrant, 19 februari 1983.
30 Ik kan de brief niet vinden.
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31 De Volkskrant, 22 februari 1983.
32 Mijn moeder was zijn halfzus. Voor mij stond de authenticiteit van het dagboek
voorop. Pas in de jaren zeventig wordt die verhouding duidelijker, na het overlijden
van mijn vader.
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Jan Blokker zegt dat het zijn persoonlijke opvatting over de
monarchie is, dat de vorst alleen zichtbaar zou moeten zijn op
een rijksdaalder en een postzegel van twee en een halve cent.
Na veel onzin concludeert hij: „Als het aan mij lag, hoor ik
nooit meer iets over Claus. Over honderd jaar lees ik er wel
een wetenschappelijk boek over.” 31
Ik sprak lang met Lex Poslavsky over het schrijven van memoires. „Logica is het eerste probleem,” zei hij. „Dit bereik je via
descriptive sentences and dynamic sentences.” Ik moest er voor waken dat de lezer niet het gevoel krijgt dat er voortdurend iets
verkocht wordt. „Dring de lezer niet op iets te vinden, want
hij zal reageren met een gevoel belazerd te worden. Wat is de
betekenis van citaten? Er werd teveel verstopt, dus zeg wat je
bedoelt. Het mag geen Reaganeske geschiedschrijving van
onze eeuw worden. Je wilt duisternis tegen het licht houden,
dus Sukarno en JFK zijn het licht, plus Willem Oltmans. Ik
schematiseer nu: je laat ruimte over voor de interpretatie dat je
het goede wil, maar je moet het zeggen. Het lijkt alsof alles wat
niet-Westers is, goed is: geen enkele democraat deugt. Een parlementaire enquête naar de Nieuw-Guineakwestie en Luns
ging niet door. Je legt niet uit waarom. Er verschijnen ook een
aantal vaderbeelden in je herinnering. Je hebt kennelijk goede
en slechte ervaringen gehad en ik bedoel dus niet Sinterklaas en
Zwarte Piet. Je vader ontbreekt, terwijl hij natuurlijk wel in je
mind speelde. Ik bedoel dus niet de vader mr. ir. A.C. Oltmans,
maar de man die jullie op De Horst met Pip aanspraken. Waar
je goed op moet letten, is wat de verhouding wordt tussen de
petite histoire en het geven van feiten. Ik dacht eerst: hier heb je
Wim als een linkse Henk van der Meijden, maar dat zal ik maar
niet aan Aize de Visser van Bosch & Keuning schrijven, want
dan zou je gelazer krijgen. Ik zeg je dit, omdat je me hier wel
aan doet denken in gesprekken. Jouw moeder bijvoorbeeld,
komt er helemaal niet in uit. Jouw persoon echter wel, ook in
verhouding tot je moeder.”32
Lex: „Je moet je steeds opnieuw afvragen wat je belangrijk
vindt om over jezelf te vertellen. Wat je nu hebt gedaan, is uitdrukking geven aan sensitivity for feelings. Je spreekt over leed
van anderen en demonstreert een zekere zachtheid van karakter. Ik kan me best die gevoeligheid voorstellen vanuit trouw
aan bepaalde mensen. Je zou je echter bij iedere alinea moeten
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afvragen: waarom vertel ik dit nou? Moet er misschien een zinnetje tussen? Je veronderstelt kennis bij de lezer die er misschien niet altijd is. Je schrijft dat je Margaret Mead sympathiek
vond, maar je maakt niet duidelijk waarom.”
Ik probeerde hem duidelijk te maken dat het op de eerste plaats
gaat om dagboekaantekeningen, die ik zoveel mogelijk in de
oorspronkelijke staat wil handhaven. Hij belde trouwens later
op en las een uitstekende brief van aanbeveling voor mijn dagboeken aan De Visser voor.
23 februari 1983

De zon is absoluut zalig. Ik voel geen contact meer met Eduard; hij lijkt verder weg als ooit. Zou hij nu weer in zichzelf
neuriën, zoals hij vroeger deed?
Een federale rechter in New Jersey heeft de uitspraak gedaan
dat Kenneth MacDonald, die zelf al is overleden, Time kan
aanklagen wegens laster, althans zijn nabestaanden kunnen dit
nu doen.
Ik heb mijn uiterste best gedaan een stukje van Freek de Jonge
op televisie te volgen. Maar die man is gek. De onzin die hij
uitkraamt, slaat nergens op.
24 februari 1983

Han Hansen schrijft dat premier Lubbers en andere adviseurs
van de Kroon, zich zorgen maken om de kwetsbare gezondheid van prins Claus.33 Hij schijnt het in Breda niet erg plezierig te hebben gehad, en „de aanvankelijke optimistische voorspellingen van de behandelende psychiaters, berustten op een
nogal kortzichtige diagnose van de depressieve storingen”.
Hansen verwijst naar „een incidentje met een journalist die de
prins even in opspraak leek te brengen”. Maar achteraf zou dit
geen smet hebben geworpen op de succesvolle prinselijke reis
naar India. Ook in de Haagse politiek zou nu meer begrip zijn
ontstaan dat Claus „meer armslag nodig heeft om zich te kunnen ontplooien”. Eigenlijk doen de strapatsen van Bernhard
deze prins-gemaal de das om. Beatrix is als de dood voor dergelijke schandalen, maar Claus heeft aanzienlijk meer hersens dan
Bernhard en is niet iemand die in zeven sloten tegelijk loopt.
Ernst van Eeghen doet het in zijn broek dat hij in Washington
voor schut zal staan, wanneer de hooggespannen verwachtingen over zijn contacten met Moskou grootspraak blijkt te zijn.
Ik heb hem voortdurend gewaarschuwd niet al zijn kaarten op
33 De Volkskrant, 23 februari 1983.
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34 Dit is Ronan O’Rahilly wiens naam wordt uitgesproken als O’Reilly.
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zijn nieuwe vriend Siline te zetten en Arbatov niet te veronachtzamen. Hij luisterde niet en vraagt nu of ik Arbatov wil
bellen „want de Russen laten me toch wel helemaal in de kou
staan”.
Ik belde hem terug en zei dat hij zelf maar naar Georgii Arbatov moest bellen. Maar hij heeft terecht een slecht geweten
met betrekking tot deze man. Als smoesje voerde hij aan: „Als
ik dat doe, dan zal Bogdanov zich gepasseerd voelen.” Ik lachte en zei: „Je begrijpt nog altijd niets van verhoudingen in de
Sovjet-Unie.”
„In Nederland zou je zoiets niet kunnen doen,” antwoordde
hij vroom. Hij had Siline gisteren een tweede telegram gezonden. „Ik ben zo kwaad,” aldus Van Eeghen, „ik ben in staat iedere dag een telegram te zenden.”
„Dat moet je vooral doen,” antwoordde ik, „dan nemen ze je
helemaal niet meer serieus.”
Hylke Tromp belde. Hij had gesprekken in Den Haag gevoerd
met Joop den Uyl, Ed Nijpels en een vooraanstaande CDA’er.
Iedereen scheen het ermee eens te zijn dat een delegatie van
tien man naar Moskou gestuurd moest worden om de nieuwe
leider, Joeri Andropov, te verkennen. Men dacht over drie
fractievoorzitters met hun militaire adviseurs, twee hoogleraren, onder wie Hylke Tromp zelf, en iemand uit Leiden, en
twee journalisten, bijvoorbeeld Joop van Tijn en Jaap van
Meekren.
Morgen komt de Amerikaanse ambassadeur Dyess bij hem in
Groningen dineren. Hij wilde direct na Moskou met dezelfde
delegatie naar Washington gaan. Ik adviseerde hem om allereerst ambassadeur Viktor Beletski in Den Haag te informeren.
Ik sprak drie uur met de Fin Timo Mikkonen, filmer en producer van Media Service Team, een aardige blonde knul, 35
jaar, getrouwd, twee kinderen, Master’s Degree in Political Science. Later gingen we in Sonesta dineren met Dennis Livson en
een Brit, een zekere Chris, die samenwerkt met O’Reilly34, die
Radio Caroline exploiteert en een zogenaamde JFK buff is.
Dennis vertrouwde me toe dat zijn „baas” Guus Jansen van
Strengholt, hem had verboden ook maar iets met mij te maken
te hebben: „Willem is een gevaarlijke man.” Intussen belde
Jansen me wel of ik misschien kans zag een interview met Andropov te regelen. Terwijl ik bovendien probeer bij Strengholt
de memoires van oud-ambassadeur Jacob van der Gaag uitgegeven te krijgen.
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Het schijnt dat O’Reilly een fortuin uitgeeft aan het verzamelen van informatie over de moord in Dallas. Hij zou Anthony
Summers naar de VS hebben gestuurd om 32 interviews te maken rond de moord op JFK. Ik geloof dat deze O’Reilly me ooit
heeft gebeld. Ik herinner me dat vagelijk. Livson was in Monte
Carlo tegen deze club aangelopen. Eigenlijk kan ik me over het
onderwerp Dallas niet meer opwinden. Er kwamen ook allerlei
onbewijsbare details boven water. Het zei me allemaal niets. Ik
zei hen: „Doe of ik Henk Suèr van de NOS ben, aan wie je de
gedachte moet verkopen hier een film aan te wijden.” Meer
geklets in de ruimte volgde. „Nee, wanneer je Suèr wilt meekrijgen, moet je kogels afschieten en geen blindgangers,” zei ik.
Daarop volgde nog meer gestuntel. Ik vertelde dat ik al ernstige
twijfels had gehad toen Dennis Livson uit Frankrijk berichtte
dat deze club nieuwe gegevens zou aandragen. „If they have
new info Dennis,” antwoordde ik toen al, „they do not need
us to ventilate their hot information, they would sell the stuff
right there in Monte Carlo.”
25 februari 1983

Ernst van Eeghen belde vanmorgen al om tien over half acht.
Hij zei bang te zijn dat, als hij Arbatov zou bellen, hij als reactie
zou krijgen: man waar heb je het over? Ik zei dat het geen zin
had in paniek te raken en het beter was rustig af te wachten.
Hij vroeg of ik morgen op Berkenrode wilde komen dineren.
Ik antwoordde zelf gasten te hebben. Wat ik me eigenlijk afvraag, is wanneer deze man – die me bezwoer me nooit te zullen laten stikken – over de brug zal komen met een voorstel
om ons voorgenomen zakendoen te realiseren. Of op zijn
minst eens te zullen zeggen: laten we nu jouw problemen eens
bekijken. Maar daar komt hij niet op.
Pas vandaag is bekend geworden dat de Nederlandse overheid
een lid van de Sovjetambassade, Alexander Konoval en diens
gezin, twee weken geleden het land heeft uitgezet. Hij zou op
spionageactiviteiten zijn betrapt. Wat zou een Rus in godsnaam hier moeten spioneren?
Ik ontbeet met Chris en Timo in Sonesta. We namen een trein
naar Hilversum voor een gesprek met Henk Suèr. Het begon
allemaal heel koel, maar geleidelijk aan raakten we op dreef. We
kregen de indruk dat hij zelfs geïnteresseerd raakte in het JFKproject, waar Carel Enkelaar, Gerard Croiset en ik al vele jaren
van droomden en nu misschien toch van de grond zal komen.
We lunchten in Gooiland. Ik had de gedachte ontvouwd dat er
een televisiefilm zou moeten worden gemaakt over het onder34

26 februari 1983

Het bos waar het altijd wemelt van de konijntjes, wordt door
werklieden die hun elektrische zagen graag op weerloze bomen en struiken botvieren, met de grond gelijk gemaakt.
Waarom in godsnaam? Er staan hier in Noord toch al zo weinig bomen. Ik keek naar hun smoelen. Ze vragen zich niet af
waar ze mee bezig zijn.
Ik schreef Peter terwijl ik in de bus zat. Intussen voel ik me
weer diep wegzinken vanwege de stilte van Eduard. Krijg het
warm als ik erover nadenk.
Tennessee Williams is in een hotel in New York gestikt „after
swallowing the cap of a medicine bottle,” aldus T.E. Kalem in
Time.36 Hoe krijg je dat voor elkaar?
Ik belde met Henk Suèr van de NOS in een poging eventueel
het werk van Gerard Croiset in een mogelijke film over JFK,
Dallas en George de Mohrenschildt op te nemen. Hij wilde er
niet van horen. Zo gaat het altijd weer. De doden kunnen niet
meer voor zichzelf opkomen. De nog levende vrienden boksen
het ook niet voor elkaar, zelfs Carel Enkelaar niet.
27 februari 1983

Ik luister voor het eerst naar een bandopname met Eduard uit
1982. Ik nam dit gesprek op na zijn vlucht met Transavia naar
Jeruzalem toen een oude man overleed aan boord. Het was alsof hij weer, hier in de kamer tegen me zat te praten. Ik dank de
hemel dat ik die opname heb. Het is alsof hij straks weer komt,
of nog gisteren hier was. Eigenlijk is het verdomd verdrietig.
35 Time, 21 februari 1983, door J.D. Reed.
36 Theodoros Kalemkierides Kalem, theatercriticus, Time, 7 maart 1983.
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werp Cold War versus Detente. Timo maakte een memo over
hoe ik me dit voorstelde en verdomd, vandaag presenteerde hij
dit mogelijke project als het zijne. Die aardige blonde knul, onder meer opgeleid voor guerrillastrijd, is feitelijk een driftig
strebertje. Het herinnert me aan Van Eeghen, die ook alles naar
eigen voordeel omturnt.
Biografieën zijn in. Edmund Morris zegt: „Biography is becoming the most important nonfiction form. I rejoice to see it
coming back to where it belongs, in the hands of us amateurs.”
Een andere biograaf, Ted Morgan zegt: „You have to be clinical, like a coroner dissecting a corpse.” Justin Kaplan is van
mening: „The biographer is the equivalent of a good jockey.
You can’t win the race without a good horse.”35 Ik zal me
nooit wagen aan een studie over een ander, wie het ook is.
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Ik hou van hem. Ik zal altiijd van hem houden. Mijn gevoelens
zullen nooit veranderen.
Time heeft een omslagverhaal met prinses Diana: ROYALTY
37
VERSUS THE PRESS. Ik herinner me twee jaar geleden in Wellfleet, Massachusetts, op televisie het sprookjeshuwelijk van de
eeuw tussen Charles en Lady Diana Spencer, waar heel Engeland voor uitliep, te hebben gezien. Ik was met Philip Handler
aan zijn memoires aan het werken. Nu wordt er uit een heel
ander vaatje getapt en krijgt Buckingham Palace de bijnaam
Palace Dallas (naar de televisieserie) en wordt het huis van
Windsor als een soap beschreven. Hare majesteits boudoir
kreeg bezoek van een onbekende indringer terwijl Elisabeth II
in bed lag. Ook nam een persoonlijke lijfwacht van de koningin ontslag nadat bekend werd dat hij een affaire had met een
mannelijke prostitué. Prins Edward onderscheidde zich door in
helikopters te vliegen in de Falkland-oorlog. Maar nauwelijks
keerde hij terug in Londen, of hij dook de koffer in met actrice
Koo Stark, die de hoofdrol speelde in de film Cruel Passion, dat
gebaseerd is op het beruchte boek Justine 38 van De Sade. Prinses Margaret werd betrapt met popzanger Roddy Llewellyn, en
prinses Di schijnt te lijden aan anorexia nervosa. Bovendien
jaagt Di Charles de gordijnen in, omdat zij iedere week voor
1.500 dollar gaat winkelen. Diana zou zich bovendien hebben
misdragen tijdens skivakanties in Liechtenstein en Oostenrijk.
Het lijkt erop dat het sprookje uit 1981 nu al in duigen is gevallen. Volgens Time zijn koninklijke families over de hele linie
in opspraak en natuurlijk wordt dan ook de Lockheed-affaire
en prins Bernhard fijntjes uit de mottenballen gehaald.
Time citeert Suzanne Lowry: „Without press coverage the royal family would be little more than rich, overdressed people in
big houses.” 39 Ze vroeg zich af: „What is a princess, what is
one for? The best answer seems to be that a Princess is for looking at.” Zo is het natuurlijk exact. Dat was ook de kwintessens
van mijn boekje Made in Soestdijk. Ik ben verbaasd dat de Engelstalige pers nu veel verder gaat, dan wat men hier in de bladen durft te zeggen over de Oranjes.
28 februari 1983

Erica van Eeghen belde al om 08:15 uur op om te zeggen dat
ze er toch maar vanaf zagen vanavond op Amerbos te komen
37 Time, 28 februari 1983.
38 Justine of de tegenspoed der deugdzaamheid, D.A.F. de Sade, Uitgeverij Bert Bakker, 1967.
39 Time refereerde hier aan een artikel van Suzanne Lowry in The Sunday Times.
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Ik was al om 04:30 uur wakker. Ik was totaal bedroefd. Niet alleen vanwege Eduard, maar ook omdat de goudprijs 100 dollar
40 Zie bijlage 3.
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eten. Het had me namelijk de normaalste zaak van de wereld
geleken hen terug te vragen. Wat hebben ze er toch tegen om
hier te zijn? „Ik ben bang dat ik je vreselijk zal moeten teleurstellen,” aldus Erica. „Mijn schoondochter heeft een hartinfarct
gehad. Ik moet op de kleinkinderen passen.”
Ik ben op weg naar het kantoor van Ernst van Eeghen. Ik kan
op mijn vingers natellen dat hij alleen maar over de problemen
rond senator Sam Nunn en Georgii Arbatov zal willen praten.
Geen haar op zijn hoofd die zich bekommert om mijn precaire
positie waarover ik hem een noodkreet schreef.
Precies wat ik verwachtte gebeurde. Hij ging ermee akkoord
dat ik naar Moskou zou reizen. Ik kreeg zijn medewerker Wim
Verkade mee in een Mercedes om mijn visum voor de USSR te
gaan halen, iets wat 26 gulden kost.
Van Ancum Plas en De Bruin maakten een vreselijke scene
omdat ik naar Moskou ging voor Van Eeghen. Zij deden uitspraken als: „Ik weet pas vijf minuten dat wij die reis zullen
moeten betalen.” Ik verwees naar het contract van maanden
geleden. „Wij betalen kosten indien u op ons verzoek naar
Moskou gaat,” was het nadrukkelijke antwoord. De heren
probeerden me te overdonderen maar op zulke momenten ben
ik juist totaal in controle en geef ze een grote bek terug. Ik zei
zelfs onmiddellijk te zullen vertrekken. Hierdoor veranderden
zij van toon. De bonje was het gevolg van het feit dat Ernst van
Eeghen de zaak tegenover zijn medewerkers niet eerlijk had
gespeeld. Hij en ik wisten wat hij feitelijk wilde: namelijk dat
ik naar Moskou zou gaan om zijn toezeggingen in Washington
veilig te stellen door Arbatov binnen te halen voor een gesprek
met Sam Nunn. Waarschijnlijk hadden de functionarissen van
Ernst dit ook door. Ik walgde van de hele gang van zaken.
Vervolgens verscheen Jan Arens, managing director van Van Eeghen International ten tonele. De Bruin deed nu poeslief. Ik
kreeg incomplete documentatie mee en zelfs knoflookmonsters.
Intussen tekende Develing een brief aan mij dat men zich garant stelde om drieduizend gulden voor mijn reis bij te dragen.40
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daalde per troy ounce. Het is de complete situatie waarin ik me
bevind, die me diep aangrijpt. Journalistiek bedrijven in dit
land is, na al die jaren van sabotage en zwartmakerij vanuit Den
Haag, nagenoeg onmogelijk. Toch, als Ed weer zou opdagen,
zou ik nieuwe moed krijgen en zo weer mijn draai terugvinden.
Vanmorgen bevond zich onder de schare vogels een zwaar gestoorde eend. Dit beest viel alle andere aan, zelfs de meeuwen.
De eend rende rond als een dwaas, met als resultaat dat hij zelf
niets te vreten kreeg. Er volgde zelfs een gevecht met een andere eend die hem partij gaf.
Ernst van Eeghen belde gisteravond, dat Nicolaas Kappeyne
van de Coppello met zijn club op kantoor was gekomen en
men die organisatie in een stichting had omgezet. Hij zei zelfs:
„Ik ben blij dat je nu op mijn kantoor thuis raakt.” Ik antwoordde: „Na de eerste ervaringen op je kantoor ben ik vast
besloten me er zo min mogelijk te laten zien.” Ik viel echter
voor zijn vriendelijkheid, maar later in bed begreep ik maar al
te goed dat het allemaal niets anders betekende dan me paaien
voor de reis naar Moskou, waar ik vooral voor hem persoonlijk
een missie moest uitvoeren.
Amsterdam - Frankfurt
Ik schreef Peter, Peters moeder en Erik van der Leeden.
Als ik tien jaar jonger was, zou ik nu naar Suriname reizen en
„een Sukarno doen” op Desi Bouterse. Ik ben ervan overtuigd,
dat Den Haag in Paramaribo even lullig bezig is – onkundig en
niet geïnformeerd over nieuwe realiteiten – precies als indertijd in Djakarta. Desi Bouterse schijnt naar New Delhi te gaan
voor een conferentie van niet-gebonden landen, waar hij ook
Fidel Castro zal ontmoeten. Slim.
Penthouse 41 wijdt een artikel aan Joeri Andropov: THE SPY WHO
CAME IN FROM THE COLD. Georgii Arbatov wordt afzonderlijk
als sleutelfiguur genoemd. Ze zouden intieme vrienden zijn. Er
staat zelfs dat Andropov mijn vriend Arbatov indertijd aanstelde als directeur van het USA Instituut, de denktank verbonden
aan het Sovjet Academy of Sciences42, omdat Arbatov al in
1954 zou zijn begonnen met het bepleiten van een detente met
de VS. Toen Andropov in 1967 de KGB overnam, begon Arbatov op het USA Instituut te werken. Opvallend dat dit artikel
juist in Penthouse is verschenen.
41 Penthouse, maart 1983. De titel verwijst naar de spionageroman van John le Carré.
42 De eigenlijke naam van deze instelling is: Institute of USA and Canada of the Academy of Sciences.
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Druk, druk, druk.
Bij aankomst gisteren was er weer de gebruikelijke vertraging
bij de douane. Men had mij het moderne Cosmos Hotel toebedeeld. Ik voelde daar geen bal voor, want het ligt aan het andere einde van de wereld. Ik reed dus gewoon met de Intourist
auto naar Metropole. Gelukkig was de dame aan de balie die ik
goed ken aanwezig. Na een half uur telefoneren, werd de zaak
geregeld. Ik kreeg een eerste klas kamer voor 220 roebel per
nacht. Je vraagt je af hoe ze voor dergelijke beroerde kamers
zo’n bedrag durven te vragen.
Ik had geen zin om, als gewoonlijk, meteen naar Volodja Molchanov te gaan, de man die nooit een brief beantwoordt. Ik
bleef rustig op de kamer zitten lezen.
Vanmorgen arriveerde eerst de Indonesiër Surjono. Ik had een
Olivetti Dora voor hem gekocht. Hij had een koffertje bij zich
om het illegaal geïmporteerde ding in te verstoppen. „Please do
not tell Volodja that you brought the typewriter,” zei hij nog.
Surjono vertelde dat Andropov acht ministers had vervangen.
Een derde van de taxichauffeurs in Moskou was ook naar huis
gestuurd. De nieuwe Sovjetleider concentreerde zich voornamelijk op binnenlandse problemen, die kregen de hoogste prioriteit. Het publiek reageerde hier tevreden op. Terwijl Brezhnev vrijwel dagelijks op televisie was te zien is Andropov sinds
zijn aantreden misschien vijfmaal op de buis geweest. De veranderingen lijken ingrijpend te zijn.
Vanmorgen had ik eerst een uitstekende bespreking met Georgii Arbatov. Hij had het in de VS verschenen boek (van ons samen) nog niet onder ogen gekregen. Omdat Aeroflot verhinderd wordt op New York te vliegen (vanwege de Afghaanse
Oorlog), zijn er tien exemplaren via de diplomatieke post en
via Canada onderweg. Hij was al wel in bezit van het Penthouse-artikel over Joeri Andropov. Over Chitikov liet hij zich ontvallen: „He is full of shit.” Precies waarvoor ik Ernst van Eeghen al die tijd al heb gewaarschuwd, om toch vooral Arbatov
niet te veronachtzamen omdat hij met het aantreden van Andropov van eminent belang in de sovjettop is geworden.
39
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Oud-ambassadeur Romanov verscheen, als gewoonlijk te laat,
maar hij maakt het momenteel goed. Hij had in de Kaukasus
een longontsteking opgelopen. Hij maakt nog steeds deel uit
van het Afrika-instituut van de Academie van Wetenschappen
van de USSR en is als oud-ambassadeur in Lagos zeer begaan
met bezoekende Nigerianen. Hij schijnt zich ook nog met zaken aangaande Nederland bezig te houden. Hij had al heel lang
niets meer gehoord van zijn grote vriend Dirk Keijer en had
geen idee waar deze uithing.
Ik wandelde naar het hoofdkantoor van TASS en had een korte
ontmoeting met mijn oude vriend Sergei Lossev. Hij was gehaast en nerveus. Hij droeg een donkere zonnebril, was volumineuzer dan ooit en leek me rijp voor een sanatorium. Er
stonden buiten zeker tien stafmedewerkers te wachten, dus er
was weinig tijd. Ik vroeg of hij een medewerker in Londen
had. Hij schreef voor me op: Vitaly Chukseev. Dan zouden we
wanneer de samenwerking met O’Reilly van de grond kwam,
Lossev via hem kunnen informeren. „Then you will be trailed
by the intelligence in England, when you contact him,” grapte
hij.
„Fine,” antwoordde ik, „I have been trailed all my life.” Maar
ik zal er op moeten toezien dat Peter in Londen geen problemen krijgt dankzij mij.
Ik besloot even in Olga Chechotkina’s bureau binnen te stappen. Zij was er niet. Ik stond een briefje aan haar te schrijven,
toen Valentina Teresjkova langs kwam. Zij nodigde me uit mee
naar boven te gaan en belde Olga. Surjono had me gezegd dat
Olga het politieke brein achter Teresjkova was. Hij wist ook te
vertellen dat Olga mijn vriend Arbatov schijnt te haten.
Volodja Molchanov kwam me halen. Ik had voor zijn dochtertje Anja een gouden broche met een pareltje uit mams juwelendoosje meegenomen. Eigenlijk is het een vervelend en jengelend kind. Het was vreemd om dat speldje op haar jurkje
geprikt te zien. Consuelo had een vismaaltijd bereid met daarbij wijn.
Ik bezocht ook Volodja Feltsman. Hij heeft eindelijk een uitvoering in Moskou gegeven. Een derde van het publiek bestond uit leden van de Amerikaanse ambassade. Ook ambassadeur Arthur Hartman en de zaakgelastigde waren aanwezig.
„En de rest,” vroeg ik. „Een derde dissidenten en een derde
veiligheidspolitie,” antwoordde Volodja. Later kwamen de ambassadeur en de zaakgelastigde ook naar het appartement van de
pianist.
Feltsman wil een opnameapparaat van Philips hebben, opdat
40
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Arbatov vertelde gisteren dat hij Joeri Andropov had gesproken over een mogelijk televisie-interview. Andropov wil het
op dit moment niet toestaan. Hij adviseerde mij toch gewoon
door te gaan met het opstellen van vragen en die via ambassadeur Viktor Beletski naar Moskou te sturen. „Doe er een begeleidend schrijven bij,” aldus Arbatov, „en noem niet eerst mij,
maar liever Alexandrov, Gvishiani en Zagladin als contacten.”
Hij zei ook dat Kingsbury-Smith uitsluitend „for sentimental
reasons” het eerste interview met Andropov had gekregen.
Stalin werkte blijkbaar ook al met deze Amerikaan.
„Andropov is probably the brightest leader in the world today,” aldus professor Arbatov, „at least among the major countries. There may be a small country with a brilliant leader.”
Hij legde me meteen het contract van Novosti voor om te tekenen. Vervolgens, met het dictee van Ernst van Eeghen voor
mijn neus,43 probeerde ik het belang van een ontmoeting met
senator Sam Nunn duidelijk te maken. Hij zei dat Radomir
Bogdanov hem hierover al had geïnformeerd, en dat er mogelijk begin volgende week een officiële reactie zou komen
Wanneer het antwoord positief uitvalt, zal Van Eeghen worden
gevraagd naar Moskou te komen. Arbatov maakte aantekeningen over de afspraken die we maakten voor een ontmoeting,
drie volledige werkdagen lang om te confereren in een afgelegen hotel bij Wenen of Genève. Van Amerikaanse zijde zouden generaal David Jones en Sam Nunn komen. Hij zei dat
Andrei Gromyko in de besluitvorming was betrokken, omdat
de Amerikanen George Shultz over het plan hadden ingelicht.
„Our suspicions against the present Western ruling elite are
deep and profound. These guys are capable of anything. We
have to be careful with such private meetings, that we do not
create false images about our state relations. But we advised already that we see no risk in having the meeting with Sam
Nunn. In some degrees it can be useful. It gives us another
chance to explain our position.”
Ik vroeg hem naar generaal Hackett.
„He wrote that crazy book.44 We have to be careful with such a
43 De notities van 28 februari. Deze zitten in mijn dagboek.
44 John W. Hackett, The Third World War: August 1985, Berkeley Books, New York,
1979.
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hij in Moskou concerten zou kunnen opnemen die dan in het
Westen op grammofoonplaat zouden kunnen worden uitgebracht.
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man. But let Jermen Gvishiani make a proposal concerning his
wish to come and see us through normal channels.”
Ik stelde nog voor dat misschien Carver of Chalfont konden
deelnemen.
„I saw Lord Carver here some weeks ago,” aldus Arbatov.
Ik realiseer me dat er meer Oost-West-contacten zijn dan velen
vermoeden.
Thomas Gregoriev45 verscheen om 11:00 uur in mijn hotel. Ik
dicteerde hem vijftien pagina’s informatie over de Weense
conferentie, mijn honorarium als press liaison, de plannen van
Hylke Tromp, ambassadeur Beletski en mijn voorstel van een
televisieproductie over wapenbeheersing. Hij beloofde de
monsters knoflook naar het juiste ministerie te zullen brengen.
Om 15:25 uur arriveerde ik bij het kantoor van Jermen Gvishiani. Men leek niet zeker dat ik werd verwacht. Een Italiaanse
delegatie wandelde naar binnen en ik werd in een kamer apart
gezet met Joeri Karpenko. Hij zei pas gisteren mijn correspondentie met Gvishiani te hebben gelezen. Hij was geschokt over
de wijze waarop ik had geprotesteerd tegen de onbehouwen
behandeling, die ik eerder van dit kantoor had gekregen. „But
this time it is happening again, which makes me mad, and I am
leaving.” Ik stond op en begon in de richting van de gang te
lopen. Karpenko smeekte me nagenoeg om te blijven. Hij
deed een arm om me heen om me tot andere gedachten te
brengen. Ik denk trouwens dat ik vanwege Eduard helemaal
niet in staat ben echt nijdig te worden. Ik ben dus mee teruggegaan in die afschuwelijke kamer. We hebben ongeveer veertig minuten gesproken over hoe de instantie van Gvishiani eigenlijk opereert, waar ik nu iets meer van begrijp.
4 maart 1983

Ernst van Eeghen had me het artikel MOSCOW’S URGENT MES46
SAGE van Flora Lewis gegeven. Ik vroeg Arbatov gisteren om
commentaar. Hij zei dat er niets aan de hand was. Het ging om
jaarlijkse uitwisselingen van delegaties. Ook deze was lang van
te voren gepland. Deze keer waren Jevgeni Primakov, Arbatovs zoon en andere specialisten mee geweest. Er waren ook
vaste groepen in Californië en op Dartmouth College.47 Ook
vroeg ik Arbatov naar zijn mening over het Arms Reduction
in Europe Colloquium, waar Hylke Tromp me bij heeft willen betrekken.48 Hij antwoordde dat die groep op oneerlijke
45
46
47
48

Assistent van Siline.
International Herald Tribune, 7 februari 1983.
Ik heb Flora Lewis al jaren geleden als zijnde een kletstante afgeschreven.
Waar Robert de Gendt bij betrokken was. Zie ook bijlage 4.
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49 Ik neem aan dat dat niet was gebeurd. Ik heb er verder niets over opgeschreven.
50 De Brit die spionneerde voor de Sovjet-Unie en in 1963 naar Moskou uitweek.
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gronden mensen recruteerde. Er zou geen gezaghebbende
Sovjetdelegatie aanwezig zijn. Professor Arbatov zal trouwens
zelf weer een bijeenkomst in Des Moines, Iowa bijwonen op
15 en 16 april.
Ik wilde ambassadeur Van Agt vragen of hij nu eindelijk Romanov eens had uitgenodigd. Ik kreeg plaatsvervanger J.T. van
Leeuwen te spreken.49
Volodja Molchanov vertelde dat de ambassade aan het ministerie van Buitenlandse Zaken had gevraagd of het waar was wat
ambassadeur Beletski had gezegd, namelijk dat de Sovjet-Unie
de graanoverslag naar Antwerpen zou verplaatsen. Het werd
ontkend en Beletski kreeg opdracht van Moskou om zijn mond
hierover te houden. Eigenlijk is het ministerie dus subversief
bezig, want de ambassadeur had immers geen ander middel om
de domkoppen in Den Haag tot rede te helpen brengen. Ze
hadden hier Beletski nooit mogen laten vallen. Het is in Moskou net zo’n rotzooitje als overal elders: ambtenaartjes die voor
grote mijnheer spelen.
Volodja vertelde dat Beletski hem in Den Haag in de sauna van
de ambassade had uitgenodigd „met Vladimir Opalev en nog
een kloot” en hem de post van eerste secretaris had aangeboden. Hij had geantwoord: „Dank u zeer, maar...” Beletski
stuurde Volodja terug naar de sauna om beter na te denken,
zelfs tot driemaal toe, maar Volodja zei steeds nee. „Dan zou ik
al mijn contacten hier in Moskou verliezen.” Opalev had gezegd: „Nu kan ik niets meer voor je doen. Ik begrijp je niet.”
Zou Volodja vanwege zijn moeder in Moskou willen blijven?
Hij publiceert al zijn onderzoek over het nazigedoe in Polen
en elders. Gisteren verscheen nog een artikel van hem in Komsomolskaya Pravda. Soms denk ik dat ik Volodja misschien op
een idee heb gebracht toen ik Fedijashin, de KGB-man bij APN
Novosti, om gegevens over Anthony Dake en Raymond van
den Boogaard vroeg. Maar misschien ook niet. Hij doet intussen hetzelfde met betrekking tot wat de nazi’s uitspookten.
Later zei ik zei tegen Thomas Gregoriev: „Ik verschil van
mijnheer Harold Philby,50 ik blijf stevig met twee voeten op
Westerse bodem staan. Waar ik aan werk is bruggen bouwen.”
Romanov was verhinderd om samen te lunchen, wat goed uitpakte, want ik moest tot na twee uur wachten op mijn ontmoeting met Anatoly Alexandrov. Ik wil nog steeds proberen
het manuscript van Handler samen met een manuscript van
hem in een boek uit te geven. De ontmoeting duurde nauwe-
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lijks een kwartier, te kort om mijn plan te bepleiten. Dobroselsky zat erbij. Hij was vroeger verbonden aan de ambassade
in Washington en is nu directeur van de buitenlandse betrekkingen van de Academie. Dobroselsky ligt gewoon dwars. Hij
heeft mijn plan steeds tegengewerkt. Ook professor Victor Kumanyov was aanwezig, verbonden aan het departement van
Social Sciences van de Academie. Ik kreeg het gevoel dat ik
naar mijn project kon fluiten.
Alexandrov zelf zei weinig. Hij vroeg wat er precies met Handler was gebeurd in de laatste maanden van zijn leven. Ik voelde
dat hij het oprecht meende en begaan was met het lot van zijn
vroegere Amerikaanse tegenspeler. Ik vertelde hem over
Handlers laatste maanden. Alexandrov zei dat hij eerst de memoires van Handler zelf wilde lezen. Ik bood aan dat, als er
wellicht passages waren die in Moskou als „beledigend” werden gezien, ik wilde nagaan of ze anders konden worden geformuleerd. „For me it would not be ethical to do, to oppose
what dr. Handler has said,” antwoordde Alexandrov. „I will
never distort what dr. Handler has said. I am one hundred percent loyal to him. I would only agree to modifications in Handler’s spirit that professor Henry Kamin might have overlooked.”
Ik vertelde hen dat het manuscript nu bij Walter Sullivan, wetenschapsredacteur van The New York Times lag. Ik vroeg of hij
me over drie weken een besluit wilde laten weten. Hij ging akkoord.
Maar Dobroselsky protesteerde meteen, en zei dat er veel meer
tijd nodig was om een vertaling van Handler te maken. Ik
vroeg ook of ze me geen brieven in de Russische taal wilden
zenden, althans niet zonder een Engelse vertaling in te sluiten.
Toen Dobroselsky me uitgeleide deed, merkte hij op: „I am
not intelligent enough to decide for Alexandrov, whether to
accept your proposal. It all depends on what Handler says. Also
Handler is now dead, so it would look funny now in one volume.”
Moskou - Amsterdam
Ik voel me intens verlaten. Het is onmogelijk dit gevoel te beschrijven. De hemel mag weten wat me boven het hoofd hangt
als ik thuis kom.
Arthur Koestler en zijn vrouw Cynthia hebben, ieder in een
stoel, zelfmoord gepleegd. Hij zou aan leukemie en Parkinson
hebben geleden. Drama.
Anthony Lewis schrijft een column over de idioterie in Wash44

51 International Herald Tribune, 4 maart 1983.
52 Oltmans weet niet dat Wolfgang Mozart en zijn vader Leopold in 1784 en ’85 waren
toegetreden tot de vrijmetselaarsloge Zur Wohlthätigkeit. Zie ook de vrijmetselaarssymboliek en thema’s in Die Zauberflöte. Als de hoofdrolspelers Tamino en Pamina samen door de poorten des doods gaan, zijn zij vrij van de invloed van de natuur, en wordt de duisternis vervangen door de zon: inzicht/verlichting (red.).
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ington, waar een Canadese film over zure regen van overheidswege het etiket heeft gekregen van „ (…) foreign political propaganda. It reflects a general and dangerous characteristic of the
Reagan Administration,” aldus Lewis, „a fear to open debate
and information, a fear of freedom.” 51 Wat ik me al jaren afvraag, is wat er zich in het brein van Lewis afspeelt als hij zulke
artikelen schrijft. Zou hij werkelijk denken dat zijn column
ook maar de geringste invloed op Reagan & Co zou hebben
om hun stommiteiten te herstellen? Wat houdt Lewis op de
been te strijden? Wat houdt mij op de been te knokken?
Mozart zei eens dat wanneer hij aan de piano ging zitten en bijvoorbeeld een passage uit Die Zauberflöte erbij zong hij meestal
moest stoppen omdat dit zijn emoties te diep roerde. Ik begrijp
dit gewoon. In 1787 schreef Mozart aan zijn vader dat de dood,
de beste en meest waarachtige vriend van de mensheid was,
omdat de dood de sleutel is die de deur naar authentiek geluk
opent. Waar haalt hij het vandaan? 52
Een twintigjarige man is Huis ten Bosch binnengeslopen. Hij
was op zoek naar Willem van Oranje. Het gebeurde terwijl
Beatrix leden van het Internationale Hof van Justitie een diner
aanbood.
Vanmorgen heb ik met Popov van het Centraal Comité van de
CPSU over Van Eeghens gesprekken in Moskou gesproken. Ik
zei tegen Popov zelfs hem niet te hebben ingelicht. „Dat heb je
wel gedaan,” weersprak Volodja, die mee was. Ik voelde me
betrapt en werd pompoenrood tot achter mijn oren. Ik voel
me dan tot leugenaar bestempeld. Ik ben altijd zo zeker niet te
liegen. Een moment als dit doet me dan terugdenken aan mijn
ervaringen als jongetje op De Horst. Om de zaak te maskeren,
werd ik woedend en vroeg aan Volodja: „Heb ik je verteld
over generaal David Jones?”
„Nee,” was het antwoord, en dat had ik ook niet besproken
met hem.
„Did I tell you, Volodja, about three working days in Switzerland between three politicians and two generals?” Ik benadrukte dus dat ik Volodja alleen over Sam Nunn had ingelicht en
dat hij geen recht van spreken had over de rest, want daar wist
hij niets van. Hij moest eerder weg voor een affaire over de nalatenschap van zijn vader. Hij omhelsde me met de woorden:
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„Wees niet boos, ik breng je altijd naar serieuze mensen.” Toch
schreef ik Volodja in de auto naar het vliegveld een briefje dat
ik zijn opmerking bij Popov als een mes in de rug beschouwde.
Popov zegde opnieuw toe contact met Gvishiani te zullen hebben en met protocol van Buitenlandse Zaken de accreditatie
van het Philips-kantoor te zullen natrekken. Popov had ook
met Arbatov over de ontmoeting met senator Sam Nunn gesproken, waarvoor Van Eeghen zich hard maakt, maar er was
nog geen beslissing genomen.
Peter Kampschuur heeft me een bemoedigend briefje over
Eduard geschreven. „Kom op man, je kunt het voorjaar alweer
ruiken en de wereld is vol met lekkere ventjes van wie er vast
nog wel een op je valt! Maar ik hoop dat je wel nog eens van
Eduard hoort. Take care, lieve groeten.”
Ariel Sharon heeft een klacht tegen Time ingediend. Hij eist
drie miljoen dollar schadevergoeding in verband met beschuldigingen over het bloedbad in Beiroet. Hij heeft met de huidige Amerikaanse wetgeving geen schijn van kans.
President Ronald Reagan dreigt meer Amerikaanse „adviseurs” naar El Salvador te zullen sturen. Paus Johannes Paulus II
is in het naburige Nicaragua, waar hij werd ontvangen door
Daniel Ortega Saavedra, de leider van de sandinistische regering.53 De paus richtte zich tot een half miljoen mensen met de
waarschuwing dat de kerk in gevaar dreigde te komen wanneer
zij politiek een partij zou steunen. Hij betuigde ook krachtig
steun aan bisschop Miguel Obando y Bravo. Die had aanvankelijk het fascistische Somoza-regime bestreden en de sandinistische guerrilla’s erkend als een verzetsbeweging. Nadat Ortega
aan de macht kwam, heeft Bravo hem beschuldigd van het aanzetten tot klassenhaat, waar ook de rooms-katholieke kerk onder leed. De sandinisten beschuldigden de aartsbisschop daarop
van contrarevolutionaire activiteiten. Daar komt gedonder
van.54

53 The New York Times, 4 maart 1983, door Francis Clines.
54 The New York Times, 4 maart 1983, door Alan Riding.
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Amerbos
Romanov vraagt altijd naar Beatrix en Claus, met wiens lot hij
erg begaan is. Hij herinnert zich dat prins Claus, tijdens de reis
die het kroonprinselijk paar indertijd door de Sovjet-Unie had
gemaakt, had voorgesteld informeel met elkaar om te gaan.
„No, I am sorry, your highness, this is not possible,” had de
ambassadeur geantwoord. Romanov is oprecht, evenals Alexandrov.
Jan van Wieringen meldt uit Washington dat de regering-Reagan een inreisvisum heeft geweigerd aan Hortensia Allende, de
weduwe van de door de CIA vermoorde Chileense president.
Haar binnenkomst en het houden van toespraken voor een
aantal kerkelijke organisaties in de VS, zou strijdig zijn met de
Amerikaanse belangen.
Alle treinen vertrekken te laat. Er wordt maar aan gerotzooid.
Ik maakte hier een opmerking over tegen een conducteur die
hevig bloosde. Later liep hij langs mijn raam en stak zijn tong
uit. Ik ben op weg naar de bijeenkomst van het Forum Humanum.
De vader, de broer en de vriendin van Aart van der Want zijn
gekomen, zoals ik had geadviseerd. Zijn vader zei me dat het
voorzitterschap van deze organisatie al enorme invloed had gehad op de persoonlijkheid en het leven van zijn oudste zoon.
Altijd als ik in Rotterdam ben, komen herinneringen boven
aan de tijd dat ik hier met Henk Hofland doorbracht en in Kralingen bij zijn ouders verbleef. Pijn. Altijd weer meer pijnlijke
erkenningen van de werkelijkheid.
Ik ontbeet met Aurelio Peccei. Hij vroeg meteen naar mijn indrukken uit Moskou en naar de huidige positie van zijn persoonlijke vriend Jermen Gvishiani. Ik zei de indruk te hebben
gekregen dat zijn positie was verzwakt en de invloed van zijn
comité voor wetenschap en technologie was teruggelopen. Ik
vertelde dat ambassadeur Romanov had gezegd dat Gvishiani
zich meer en meer op puur wetenschappelijk werk scheen te
gaan toeleggen.
Ook sprak ik over mijn eigen steeds beroerdere positie. Ik
47
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vroeg hem of hij bedrijven wist die een adviseur met uitstekende contacten in Moskou zouden kunnen gebruiken. Ik noemde Brown, Boveri and Cie, zoals Gvishiani mij had voorgesteld, maar dit scheen Peccei niet interessant. Hij zegde toe met
Pannenborg van Philips te zullen spreken.
Aart leidde de bijeenkomst uitstekend in. Aurelio Peccei zei:
„We flunked. Our generation is leaving you, the young, this
mess. I do not understand why it is difficult to raise money
from your fathers for the Forum Humanum.” Typisch Aurelio.
Hij sprak recht uit het hart, als altijd. Hij typeerde Aart als „a
nice boy, and clean”. Dat is ook de reden dat ik Aart van der
Want heb uitgekozen voor deze moeilijke taak. Ook de Italiaanse ambassadeur kwam opdraven vanwege de aanwezigheid
van Aurelio Peccei.
Ernst van Eeghen was zo benieuwd naar wat er in Moskou was
gebeurd dat hij vanmiddag naar Amerbos kwam. Ik had de
grootste moeite de stank van zijn sigaar weer uit het huis te
krijgen. Hij at een broodje mee. Hij maakte een derde van een
nieuwe pot pindakaas leeg en sneed zulke onbeschofte hompen
van mijn geserveerde stuk kaas, dat ik me afvroeg of iemand
die man ooit manieren had bijgebracht. Hij vertelde dat de
Finse ambassadeur55 hem ergens te eten had gevraagd, maar hij
werd geweigerd. Ik mocht niet in mijn dagboek schrijven waar
het was geweest.56 Een samenwerking met de USSR kon hij zich
„vanwege zijn souverein” niet permitteren.
Vanavond was ik op Berkenrode. Het was net een bezoekje teveel. Willem van Eeghen en zijn vrouw brachten zoontje Max
en een labrador. Ik mag die Willem wel. Hij lijkt me nog de
beste van het stel. Ernst wilde dat ik zijn rede voor de studenten a.s. dinsdag las.57 Het is inderdaad een uitstekend verhaal.
Hij vertelde welke imbeciele vragen studenten hadden gesteld
toen ambassadeur Viktor Beletski een lezing was komen geven.
Zoals: „Hebt u piratenzenders in Moskou?” De ambassadeur
bleek absoluut niet te begrijpen wat werd bedoeld. Een andere
vraag: „U bent toch tegen apartheid? Waarom intervenieert de
USSR niet in Zuid-Afrika?” Ernst had zich kapot geschaamd.
Daarop had Ernst zelf een vraag gesteld, namelijk of Beletski
licht kon werpen op het vertrek van Eugene Rostow uit Reagans inner circle. De ambassadeur antwoordde hier niet toe in
staat te zijn, want Moskou had hem hierover geen relevante in55 Ernst van Eeghen was consul van Finland in Amsterdam en had CC op het kenteken
van zijn auto.
56 Ik meen me te herinneren dat het met het koninklijk huis te maken had.
57 De tekst is in mijn dagboek.
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Ik stond weer eens helemaal van slag en boos tegenover Eduard
op. Ik kan die situatie nog steeds niet onder de knie krijgen.
In Moskou had men geadviseerd vooral de steun te verkrijgen
van het kantoor de Handelsvertegenwoordiging van de SovjetUnie in Amsterdam bij het ontplooien van initiatieven in Moskou zelf. Ik werkte vanmorgen aan een gedetailleerd memo
voor de heer Maslow. Ik heb het afgeleverd. Ambassadeur Romanov waarschuwde ook al dat 75 procent van ons succes in
Moskou zou afhangen van de medewerking van de handelsdelegatie in Amsterdam.
Romanov vertelde trouwens dat 150 Japanse zakenlieden naar
Moskou waren gereisd. Hij adviseerde dat Nederland hetzelfde
zou doen met een delegatie bijvoorbeeld onder leiding van
Onno Sickinghe van VMF, de zwager van Van Eeghen. We spraken ook andermaal over de beruchte Shell-affaire en de sabotage indertijd door Max van der Stoel. Hij vertelde ditmaal dat
minister Van der Stoel indertijd werd vergezeld door ambassadeur Tammenoms Bakker bij diens bezoek aan premier Aleksei
Kosygin. Romanov zei nu zeker te weten dat Tammenoms
Bakker de regering van het gesprek op de hoogte had gesteld.58
Ik zei dat Joeri Timofiev mij had gezegd dat Romanov niet
wist waar hij over sprak. Romanov reageerde: „I never liked
that one.” Hij voegde eraan toe hem een droge ambtenaar te
vinden. „The guy who dealt with that matter at the Oil Ministry resigned already,” aldus Romanov. Hij was nog altijd
woedend dat de visite van Max van der Stoel een officieel bezoek was geweest „and the Dutch Government never replied
to our offer either”.
„Gromyko hoopt dat Helmut Kohl wint,” aldus Van Eeghen,
„want dan wordt het een rotzooitje in West-Duitsland. De rakettenkwestie zal later dit jaar tot grote onrust leiden en verzet
opwekken; dat is wat het Kremlin wil.” Ik vraag me af of dit
juist is. Luns, secretaris-generaal van de NAVO heeft natuurlijk
gezegd bezorgd te zijn wanneer de socialisten (SPD) in Duitsland zouden winnen. Hij bracht in Den Haag een beleefdheidsbezoek aan de regering-Lubbers.59
58 Kosygin stelde een joint venture met Shell voor, informatie die niet aan Shell werd
doorgegeven.
59 NRC Handelsblad, 1 maart 1983.
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formatie gestuurd. Dit veroorzaakte spottend gelach in de zaal.
Het was dan ook een uiterst domme vraag van Van Eeghen
zelf.
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De Bijbel is nog altijd een bestseller. In 1970 bijvoorbeeld, werden in dit land 85.000 bijbels verkocht. In 1982 niet minder
dan 127.000. De verhalen zijn in gewone omgangstaal omgezet, maar zielzorgers twijfelen nu of de nieuwe Bijbel nog wel
het woord van God is.60 Beangstigend geklets.
Jet Kunkeler en Frénk van der Linden hebben in De Tijd DE
MOORD OP DE IKON-PLOEG EN HET GROTE ZWIJGEN geschreven,
een reportage van acht pagina’s. Zij schrijven dat Buitenlandse
Zaken geen moer heeft gedaan om de daders te achterhalen en
bestraft te krijgen. De IKON-ploeg is door de Amerikanen en
hun plaatselijke handlangers vermoord, daarom steekt Max van
der Stoel, en diens loopjongen Jan Willem Bertens, niet echt
een vinger uit om de zaak opgehelderd te krijgen.
Jan Schmeitz (VARA) en IKON-redacteur Hans van Gerven hebben de stoffelijke overschotten van het IKON-team gevonden.
Schmeitz is kennelijk een van de weinigen die zich hebben uitgesloofd om voor de vermoorde collega’s op te komen. Hij
stuitte op duidelijke obstructie door het departement van Max
van der Stoel, die een gepatenteerde huichelaar is. Wanneer
Schmeitz ontdekt dat er wel degelijk getuigen van de moordpartij zijn en Buitenlandse Zaken alarmeert, is de reactie van
het ministerie „dermate slap”, dat hij direct de IKON waarschuwde. „Ik had het gevoel,” aldus Schmeitz, „dat Buitenlandse Zaken van het gezeik af wilde zijn, en bang was dat een
duidelijk ooggetuigenverslag zou leiden tot de noodzaak harde
politieke maatregelen te nemen tegen de door Amerika gesteunde Salvadoraanse junta”. Zo is het precies.
Van der Stoel reageert op deze stelling met een ongelovig lachje: „Onzin, ik zat werkelijk te trappelen van ongeduld om die
man te kunnen horen. We hebben echt alles op alles gezet om
hem, kroongetuige immers, te spreken te krijgen. We hebben
werkelijk het uiterste gedaan de onderste steen boven te krijgen.” Van der Stoel zat gewoon te liegen.
Nabestaanden wilden weten of de doodskisten die in Nederland aankwamen, werkelijk de stoffelijke resten van Koos, Jan,
Hans en Joop bevatten. Buitenlandse Zaken deelde mee dat de
sectie in El Salvador zodanig was verricht dat er niets meer te
herkennen viel. De IKON bleef namens de familie aandringen.
Op den duur werd toestemming gegeven. De beschrijving die
het ministerie had gegeven, bleek niet te kloppen. De lijken
waren wel degelijk herkenbaar. Van der Stoel tegen De Tijd:
„Eerlijk gezegd vonden wij die extra identificatie niet nodig.
60 NRC Handelsblad, 5 maart 1983, door Frits Groeneveld.
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Ik hoorde op de BBC dat Indira Gandhi een schitterende rede
hield bij de opening van de conferentie van niet-gebonden landen in New Delhi. Ik zou de tekst willen hebben.
Zowel André Spoor als Wim Klinkenberg zei me gisteren niet
te verwachten dat prins Claus nog ooit permanent in Nederland zal terugkeren.
Omdat ik in Moskou, na van betrouwbare zijde hierover te
zijn geïnformeerd, gegevens had verzameld over ziekteverschijnselen bij Joeri Andropov – waaronder suikerziekte – heb
ik Spoor een exclusief artikel hierover aangeboden. Na veel
geharrewar over wat ze bereid waren er voor te betalen – ik
kon met André uiteindelijk 500 gulden afspreken terwijl mijn
reis 3.500 gulden heeft gekost – is mijn bijdrage vanavond op
de voorpagina verschenen. Natuurlijk mocht mijn naam er als
„te controversieel” niet bij en werd de informatie gepresenteerd als geschreven „Door een medewerker”. Ik denk dat NRC
Handelsblad hiermee de eerste krant in de wereld is die onder
aandacht brengt dat de gezondheid van de nieuwe Sovjetleider
niet al te best is.
61 De Tijd, 4 maart 1983.
62 Deze Vlaamse vakbondleider was voorzitter van het Overlegcentrum voor de Vrede
en van VAKA, in de jaren ’70 en ’80.
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Ambassadeur Speyart van Woerden had toegezien op de kisten.
Dat wantrouwen van de IKON heeft ons toch wel pijnlijk getroffen.” 61 Dat haal je de koekoek; er werd van A tot Z gelogen
door Buitenlandse Zaken. Onbegrijpelijk dat het daarbij is gebleven. Waar dient een parlement eigenlijk voor?
Ik voerde een lang gesprek met Dolf van Dantzig van het Concertgebouw in een poging opnameapparatuur los te peuteren
voor Volodja Feltsman, de gevangene van het Kremlin. Hij zal
er over nadenken.
Hylke Tromp heeft een bezoek gebracht aan ambassadeur Beletski, wat ik hem in Wenen adviseerde. Het parlement had al
een reis naar lagere goden in Moskou voor september-oktober
op touw gezet. Wat moest er nu gebeuren? En wie zou de reis
van Tromp en de zijnen financieren? Hoe zou de Tromp-club
naar Moskou en Washington uitgenodigd moeten worden, en
onder wiens auspiciën? Het is weer een centenkwestie.
Mijn contact met Hylke ontwikkelt zich prettig. Ik waarschuwde dat Arbatov had gezegd dat vredesinitiatieven van Robert
de Gendt 62 „on false pretentions” werden gevoerd. „Dat zou
wel eens waar kunnen zijn,” aldus Tromp.
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Ik heb Gerrit Jeelof van Philips, die weer tot 21 maart afwezig
is, nu een soort ultimatum gezonden. Ik schreef dat we lang genoeg kiekeboe hebben gespeeld „en ik zou niet graag via een
advocaat contact met je moeten gaan zoeken”. Het is natuurlijk schandelijk zoals deze man zich gedraagt. Dan ben je vicepresident van Philips, om niet te spreken over oud-klasgenoot
op Nijenrode.
De Volkskrant heeft behoorlijk over het Forum Humanum van
de Club van Rome bericht.63
Ik belde Pieter Baaij over een mogelijk joint venture met de
Sovjet-Unie. Hij antwoordde dat het beter was dit niet per te63 Zie bijlage 5.
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Er zit iets lenteachtigs in de lucht. Je merkt het aan het gedrag
van de vogels. De zon begint warm te worden. Ik ben veel met
Eduard bezig.
Ik heb Aize de Visser geschreven dat ik mijn Memoires in 1925
wil laten beginnen.
Ik ben naar Berkenrode gegaan waar ik een lang gesprek had
met Erica van Eeghen over Eduard. Zij is van mening dat ik
hem eerst helemaal tot rust moet laten komen, dit uit respect
voor zijn besluit zich uit mijn leven terug te trekken. Hij kapte
uit zelfbehoud. Hij kende zijn eigen zwakheden. Erica dacht
dat hij misschien alsnog een vrouw wil vinden en kinderen wil
krijgen. Soms vraag ik me af of Eduard met Erica heeft gesproken. Ik zei maar niets. Het leek of zij soms van zijn gevoelens
op de hoogte was. „Don’t nurture your unhappiness,” zei ze.
Ik vroeg of zij dacht dat ik hem ooit nog zou terugzien. „Als het
goed geweest is tussen jullie,” zei ze, „is het beter van niet.”64
Zij gaf me drie met de hand geschreven Bijbelteksten met de
troost: „God is met je bezig.”
22:30 uur
Ik vaar naar Peter in Engeland; heb een privéhut. Steeds duidelijker begrijp ik wat me te doen staat. En is geen schijn van kans
Eduard ooit terug te zien. Ik heb geen recht om wie dan ook
bang te maken en Peter of Eduard al helemaal niet. Ik zeg niets,
helemaal niets. Maar ik ga van deze aarde voorgoed vertrekken, dat weet ik zeker. Ik zal eerst mijn Memoires schrijven en
daarna doen wat Greet van Haagen deed. Ik heb trouwens
geen zin te wachten tot ik prostaatkanker heb gekregen om in
ellende en pijn te sterven. Koestler heeft het gedaan. Waarom
zou ik het niet kunnen?
9 maart 1983

London
Ik heb erbarmelijk slecht geslapen. Ik ben op het dek gaan
wandelen en huilde. Het is geen depressie, het is wanhoop. Dit
is wat ze een gebroken hart noemen, denk ik.
64 Daar klopte niets van. In 1996 hebben we nog altijd een hechte vriendschap.
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lefoon te bespreken. Nederland anno 1983. Hij heeft het trouwens nu en al eerder over de aankoop van wapens in Moskou.
Ik had dit aan Romanov verteld die antwoordde: „We verkopen geen wapentuig aan privépersonen.”

■

MEM35revisie_MEM 05-06-14 10:47 Pagina 53

1983

■

MEM35revisie_MEM 05-06-14 10:47 Pagina 54

Kees Caljé interviewde Aurelio Peccei bij het Forum Humanum. Hij plaatste er een kader bij met gegevens over de bijeenkomst van 5 maart. Ik ben de initiatiefnemer van die zaak en
kom uiteraard nergens in de publicaties erover voor.

In Forum Humanum moet jeugd de toekomst herscheppen
Aurelio Peccei is en blijft
een onvermoeibaar man.
Zijn nieuwste project heet
„Forum Humanum”. Jonge
mensen uit een groot aantal
landen worden uitgenodigd
te onderzoeken wat de toekomst hun bieden kan en
wat zij zelf willen. In 1985,
het Internationale Jaar van
de Jeugd van de Verenigde
Naties, moet een en ander
resulteren in een rapport.
Er zijn Forum Humanum-groepen in België, Jordanië, Italië, Japan, Brazilië,
Argentinië, Tanzania, Venezuela, Roemenië, Spanje,
Indonesië en nu ook in Nederland. Afgelopen zaterdag
kwamen de Nederlandse
deelnemers – merendeels
keurige jongelieden – op de
Erasmus-universiteit in Rotterdam bijeen. Ze werden
toegesproken door Peccei en
door Louis Emmerij, rector
van het Institute for Social
Studies in Den Haag.
Forum Humanum-Nederland concentreert zich op
drie problemen:
• Mens en overheid: het
vertrouwen in de democratie, de problemen van de
verzorgingsstaat, het egoïsme van belangengroepen.
• Mens en arbeid: het arbeidsethos, de verdeling van
werk, de bureaucratisering,
het vooruitgangsgeloof.
• Individu en samenleving:
de mens als manipuleerbaar
object in plaats van een subject met emoties en verstand, de noodzaak van een
beter ontwikkeld gevoel van

solidariteit.
De Forum Humanumgroepen in de diverse landen houden zich elk met een
eigen probleem bezig. Tanzania concentreert zich bijvoorbeeld op het voedselvraagstuk en Brazilië neemt
het probleem van de explosief toenemende urbanisatie
onder de loep. Peccei hoopt
dat de jongeren op deze manier een realistisch beeld
van de toekomstmogelijkheden kunnen schilderen.

Betere toekomst
Peccei: „Ik hoop dat ze
zullen tonen dat een betere
toekomst mogelijk is. We
hebben de middelen, het zou
dom en kortzichtig zijn ze
niet te gebruiken. We moeten nu de verschillende toekomstbeelden bijeen brengen en ze consistent maken.”
„Deze planeet is een, er is
geen betere toekomst voor
de VS als de rest bergafwaarts gaat. We zitten allemaal in hetzelfde ruimteschip, of we nu in de eerste
of de derde klas zitten. In
1985 moet de jeugd tegen
de universiteiten, het zakenleven, de regeringen, de
kerken zeggen: kijk wat er
mogelijk is!”
„Voor Europa is daarbij
een belangrijke rol weggelegd. Er is geen regio met
zoveel kennis, met zo’n grote diversiteit als Europa. Diversiteit is nodig, de wereld
is niet gebaat bij Coca-Colinisering. Misschien kan er
vanuit Europa een beter we-
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derzijds begrip, meer respect voor elkaar tot stand
komen. De toekomst kan
geschapen worden, we
moeten niet wanhopen.”
Inmiddels heeft Peccei’s
Club van Rome een respectabel aantal rapporten het
licht doen zien. Daarbij verschoof de aandacht van fysieke grenzen aan de groei
(1972) naar de problemen
van de Derde wereld en de
noodzaak van een ander
waardenpatroon.
Hieronder volgt een lijstje met Club van Rome-rapporten:
• Dennis Meadows c.s.:
The limits to growth (1972);
• Mihailo Mesarovic, Eduard Pestel: Mankind at the
turning point (1974);
• John Garbutt, Hans Linnemann: Mensen tellen (1976);
• Jan Tinbergen c.s.: Reshaping the International
Order (1976);
• Amilcar Herrera: Catastrophe o Nueva Sociedad?
Modelo Mundial Latinoamericano (Barilocherapport, 1976);
• Ervin Laszlo c.s,: Goals
for mankind (1977);
• Orio Giarini: Dialogue on
wealth and welfare (1980);
• Botkin, Elmandjra en
Militza: ‘No limits to learning’ (1980);
• Adam Schaff, Günther
Friederichs: ‘Micro-electronics and society’ (1981);
• Curt Gasteyger: rapport
over de wapenwedloop (in
de maak).

10 maart 1983

Peter zag er prima uit. Hij was in goede stemming. Hij verdient prima en betaalt alle rekening voor hen beiden. Hij heeft
driemaal een ontmoeting gehad met een 29-jarige advocaat en
hij voelt een ontluikende liefde. Ik vroeg of de jongen het
waard was om Edwin van Wijk pijn te doen. „It would destroy
Edwin,” gaf hij toe.
„Stop er dan nu mee,” zei ik. Maar ik vroeg me af of ik er zelf
toe in staat zou zijn.
Peter vond mijn uiterlijk niet echt veranderd en kon, zei hij,
niet zien hoeveel verdriet ik over Eduard had. Ik noemde hem
herhaaldelijk Eduard. Na een paar keer zei hij er pas iets van.
Hij komt 15 maart naar Nederland. Hij maakte me eindelijk
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Ik zal alles doen om Peter straks niet met mijn perikelen op te
zadelen, laat staan om hem over wat maar ook verwijten te maken. Ik verlang er alleen naar een beetje met hem samen te zijn.
Love is the bloodline of life. Maar wat is love? Wat denken
mensen dat het is? Van wie houden zij? Van God of van andere
mensen? Welke mensen? Kijk om je heen naar de gerobotiseerde kudde. Les misérables. Wie heeft zin hierin te verkeren
en op de volgende oorlog te wachten? Of op de atoombom?
Een manier is er uit te stappen à la Menno ter Braak. Een andere is om door te draaien, zoals Nietzsche. Een ander methode is
een dagboek na te laten.
Een boemeltreintje brengt me naar Londen.
Een rechter in Nieuw-Zeeland heeft opdracht gegeven 2.000
kalenders met afbeeldingen van naakte mannen te vernietigen.
Wat is het probleem?
Gisteren, toen Ernst van Eeghen thuiskwam, zei hij meteen:
„Ik ben boos op je.” De Bruin, Develing en Ancum Plas waren
woedend in zijn kantoor gekomen met mijn laatste brief en eisten dat ik door het bedrijf ontslagen zou worden. Daar zijn ze
van het begin af aan opuit geweest. Die medewerkers pikken
natuurlijk niet dat ik eigenlijk voor Van Eeghens privéhobby
naar Moskou ben gereisd, omdat hij senator Nunn en Arbatov
aan een tafel wil krijgen. Maar wat is 3.500 gulden voor een
bedrijf met een omzet van 100 miljoen? En hoeveel gewicht
heeft Van Eeghen binnen zijn eigen muren? Ernst loog trouwens als gewoonlijk alles aan elkaar. „Ik ben voor jou naar Jeelof gegaan,” riep hij uit. „Bullshit, je bent voor je eigen affaires
naar Jeelof gegaan.”
„Ach Willem, je bent verward,” was zijn verweer. Ik weet beslist niet wat ik met zulke mensen moet beginnen.
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weer aan het lachen. Zijn aanwezigheid verstevigt mijn evenwicht.
Hij ging mee toen ik O’Reilly opzocht. Ook Chris was er bij
aanwezig. O’Reilly maakte de opmerking: „Why are you not
dead? Either you work for the CIA and it is a bureaucratic foulup at Langley, or you are CIA.” Chris zei later dat O’Reilly
hierover werkelijk achterdochtig was, maar na met me gesproken te hebben hier geruster over was geworden. Wat moet je
met zo’n man? Hij dwaalt bovendien voortdurend af. Ik heb
mijn bedenkingen over hun materiaal. Ze zeiden: „We hope
you will fill in the narrative on camera.” Ik reageerde verder
niet. Peter zei later: „Ik wist meteen dat je het niet wilde.”
Peter bewaarde een artikel van C.H. Sisson uit The Spectator:
65
WHY WE NEED THE MONARCHY. „De facto adherence to the
system is more important than any theory about it,” aldus Sisson. „One cannot but observe that there is a certain poverty in
the repertoire. There is an absence of any theory or principle
which could justify the monarchy.” De schrijver noemt „a
hereditary monarchy a franker way of admitting the need for
permanence and continuity” dan wat gebeurt in „non-monarchic countries. It would be idiotic to abandon it in favour of
any system which pretended that popular opinion is the state,
however popular that lie might be.” Ik vind het geen overtuigend pleidooi.
Bijna tweederde van de Amerikanen zou ermee akkoord gaan
dat het leger zou worden ingezet bij een Sovjetinval in WestEuropa. Het toont voor de zoveelste maal aan hoe bijzonder
krakkemikkig de media opereren en hoe slecht het Amerikaanse publiek over werkelijke bedoelingen of plannen van het
Kremlin is ingelicht. Voor een belangrijk deel de schuld van
Moskou zelf, dat er niet in slaagt de propaganda in de richting
van het Westen doeltreffend te doen zijn. Wat het verder aantoont, is dat Amerikanen grosso modo zich geen voorstelling
kunnen maken van wat oorlog of een confrontatie met de USSR
in 1983 zou betekenen.66
Ik zit in de zon op de markt in King Street, met een sonate van
Chopin op de koptelefoon. Het is wonderlijk hoe een weldadige invloed Peters aanwezigheid in mijn leven nu heeft. Ik
huilde toen ik hem ontmoette en omhelsde.
Ik bladerde in de dagboeken van Thomas Mann. Hij vermeldt
soms de meest triviale details. Ik rommelde bijna een uur in
boekhandel Foyles. Er waren twee tafels vol met boeken over
65 The Spectator, 15 januari 1983.
66 NRC Handelsblad, 8 maart 1983.
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67 De Volkskrant, 8 maart 1983.
68 Vrij Nederland, 8 maart 1983, door Elma Verhey en Gerard van Westerloo.
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koningshuizen en koninklijke personages. Muren met dagboeken en verzamelingen brieven, zoals drie delen met duizend
pagina’s brieven van Vincent van Gogh. Toch zag ik geen enkel boek waarvan ik dacht: dat moet ik tegen iedere prijs lezen.
TASS gaat eindelijk zover om te spreken van de „pathologische
haat van Ronald Reagan voor socialisme”.
Arendo Joustra schreef een uitstekend interview met Aurelio
Peccei, veel beter dan Caljé van NRC Handelsblad.67 Maar ook
hier wordt met geen woord gerept over de jonge mensen die,
met Aart van der Want aan kop, hielpen dit zaakje van de grond
te krijgen.
Peter en ik zagen gisteren de film Frances, die hem aan Van de
koele meren des doods deed denken, en vandaag zagen we Blade
Runner. We dineerden samen. „Ik heb in tijden niet zo’n lekkere biefstuk op,” zei hij. Hij haalt me helemaal uit mijn wanhoop over Eduard. We komen weer dichter bij elkaar. Hij las
veertig pagina’s van mijn dagboek-manuscript. Hij vond dat ik
duidelijker moest maken hoe ik het verraad van mijn vader als
kind had aangevoeld. Ook vond hij dat ik de conflicten met
mam over het cellospelen, als klein jongetje, niet duidelijk genoeg had omschreven. Vooral hoe ik er onder geleden had. Ik
ben echter huiverig de slaag die ik als kind bij mijn moeder opliep, na zoveel jaren weer op te rakelen. Maar Peter benadrukte dat ik altijd een mond vol had over maximale eerlijkheid.
Dat diende ik bij het schrijven van mijn Memoires helemaal na
te streven. Terwijl we hierover in het restaurant zaten te praten, blies hij sigarettenrook door zijn neus uit. Intussen klonk
door de boxen de derde Etude van Chopin, waarbij Peter opmerkte: „Luister, dat is Amerbos. Ik heb het zo vaak van je gehoord.” Hij kreeg er tranen bij in zijn ogen.
Ik had een briefkaart voor zijn moeder en zijn zus Trees geschreven, maar hij zei dat hij vanmorgen al naar zijn moeder
had geschreven.
In Vrij Nederland 68 is een artikel verschenen met als titel ALIBUX
WIKT, DE GROEP VAN DERTIEN BESCHIKT. Desi Bouterse zou
naar de conferentie van niet-gebonden landen zijn gereisd
„voor de politieke uitbouw van zijn militaire positie”. Met
Desi Bouterse, zo menen de opposanten van het regime, is een
tweede Fidel Castro opgestaan. Dat lijkt me klinkklare onzin
en herinnert me aan hoe Bung Karno door de Amerikanen, de
CIA en de verrader-generaals onder aanvoering van Suharto
eveneens voor een heimelijke bondgenoot van Peking en
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Moskou werd uitgemaakt. Ik geloof eigenlijk geen woord van
wat Vrij Nederland allemaal te melden heeft. Het blad vertegenwoordigt een verdachte zuil, zoals ik me herinner uit de jaren
zestig met Frans Goedhart en Ko Suurhoff en andere zogenaamde socialisten, die feitelijk in de zakken van Washington
zaten. Ik vind het interessant dat deze Bouterse de kant van de
niet-gebonden landen lijkt te kiezen, dus het Sukarno-pad lijkt
te gaan bewandelen.
11 maart 1983

De kranten staan weer vol leugens. Reagan zegt dat er 110 miljoen dollar nodig is om meer militairen naar El Salvador te sturen. „Want dit land is het eerst doel van sovjet en Cubaanse
omverwerping.” Hoe kunnen ze die onzin drukken, welke
niets te maken heeft met de werkelijkheid.
Time meldt dat Suharto een gigantische bende van Sukarno
had overgenomen en erin slaagde stabiliteit in Indonesië terug
te brengen. Reuters voegt eraan toe dat de man unaniem („by
acclamation”) door de algemene vergadering van het 920 leden
tellende parlement opnieuw voor een periode van vijf jaar tot
president was „gekozen”. Adam Malik, de crook, schijnt te zijn
opgelazerd als vicepresident en zou zijn vervangen door generaal Umar Wirahadikusumah. Wat in Djakarta gebeurt, heeft
absoluut niets met democratie te maken. Indonesië gaat gebukt
onder een corrupte militaire dictatuur en dat staat in geen ene
krant te lezen. Laat staan in Time of op het net van Reuters.
Ik sprak met Peter weer over mijn dagboek. Ik vertelde hem
dat ik als klein jongetje de beesten van broer Theo net buiten
zijn bereik vanuit zijn box zette. „Dat kan een reactie zijn op
de manier waarop jij bent behandeld,” zei Peter. We wandelden bij Edition Peters binnen om de Transcendentale Etudes69
van Liszt te kopen. Op een na zijn ze te moeilijk.
Ik sliep in Peters flat.70 Na een tijdje keek ik rond, zoals mam
dat vroeger op Amerbos deed, om details in me op te nemen.
Peter bracht me later weg naar Victoria Station. We ontmoetten daar Hetty Sterry, mijn nicht die in Engeland woont. Zij
reisde met dezelfde boot om haar moeder (tante Yuut) in Soest
op te zoeken. Hetty sprak na haar hersenbloeding weer vrijwel
normaal. Zij reisde eerste klas, ik tweede.

69 Études d’Exécution Transcendante.
70 Zijn vriend Edwin was in Zuid-Afrika.
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13 maart 1983

Het was heerlijk in de polders, ook al was ik intens met Eduard
bezig.
De West-Duitse SPD heeft een woedende brief aan Joseph Luns
gestuurd. „Ik kan nu beter begrijpen waarom vele politici binnen de alliantie van oordeel zijn, dat uw rol als secretaris-generaal van de NAVO al lang geleden had moeten worden beëindigd”, aldus bestuurslid Wischnewski. Wanneer politici in
NAVO-landen beter geïnformeerd waren geweest over deze
schurk, zou hij nooit secretaris-generaal zijn geworden.
Alfred Vierling kwam langs. Hij had op 8 maart een zaaltje in
het Hilton hotel gehuurd voor een bijeenkomst van de Cen59
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Hoek van Holland - Amsterdam
Hetty zei diep geschokt te zijn geweest door het lezen van
Made in Soestdijk. Dit herinnerde me aan het feit dat de Finse
ambassadeur Ernst en Erica had opgegeven voor een afscheidslunch bij Beatrix, en dat het hof de Van Eeghens had afgewezen. Je kunt rustig zeggen dat Beatrix ze had geschrapt. Dat
mocht ik van Ernst niet in mijn dagboek zetten, wat natuurlijk
absurd is. Beatrix realiseert zich dat Van Eeghen te goed op de
hoogte is wie en wat haar vader eigenlijk is, en misschien geneert zij zich hier wel voor.
Vanmiddag haalde ik Cecile van Lennep van de trein op Centraal Station. Ik hield een diner. Ze droeg een bontjas en had
een koffertje bij zich, want zij bleef bij de Van Eeghens logeren. We kwamen mijn werkkamer op Amerbos binnen. Zij
keek naar mijn muur van dagboeken en vroeg: „Is dat een soort
gekte?”
„Yes, I guess it is,” antwoordde ik.
Zij hielp me met de glazen en andere zaken toen Casper en
Carine van den Wall Bake arriveerden. Casper heeft toch veel
van zijn onbezorgde lach uit zijn jeugdjaren verloren in dit huwelijk. Later arriveerden Toon en Marlene Twiss Quarles van
Ufford. Casper had champagne meegebracht.
Om 19:45 uur reden we in cortège naar Heemstede voor een
bezoek aan de Van Eeghens. Ik had verkeerde aanwijzingen
gegeven, dus we arriveerden veel te laat. Erica had Apfelstrudel
gemaakt en serveerde rode wijn. Haar koffie is ondrinkbaar.
Maar het was oergezellig. De ogen van mevrouw Van Lennep lijken nu zo oud. Zij heeft veel problemen met haar
schoondochter Bryony Troughton, de weduwe van haar zoon
Frank.
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trumpartij. Toen het duidelijk werd wie er van de zaal gebruik
maakten, werden ze uit het hotel gezet. Dat begrijp ik niet.
De KRO kampt met een tekort van 1,3 miljoen gulden.
Graham Greene heeft duidelijk gemaakt dat hij de eerste twintig jaar dat hij schrijver was geen cent verdiende. Hij stond zelfs
tien jaar lang in het krijt bij zijn uitgever. Ik ben dus echt niet
de enige met dit soort geldproblemen. Zelfs wereldberoemdheden kampen er mee.
Hylke Tromp stuurde me afschriften van brieven aan Siline en
Relus ter Beek. Hij wil nu met zijn club voor gesprekken uitgenodigd worden door Moskou en Washington.71
14 maart 1983

Ik zat te werken toen Bertie Hilverdink belde.72 Ik zal maar
even naar hem toe gaan omdat hij het vroeg. Ik wil niet vergeten wat hij voor Eduard Voorbach heeft gedaan. Ik sprak hem
per ongeluk met Eduard en Peter aan. Hij zei: „Wel ja, ga het
rijtje maar af.”
Ernst van Eeghen belde. Hij had een telegram van Georgii Arbatov ontvangen met het verzoek te wachten. „I will contact
you March 14.” Het is maar goed dat Arbatov niet weet wat
Van Eeghen zaterdag nog allemaal over hem tegen ons zei.
„Sam Nunn heeft me al gewaarschuwd,” aldus Van Eeghen,
„de Russen kletsen een hoop, beloven gouden bergen, maar in
werkelijkheid they donot deliver.” Ik dacht: Ernst beschrijft zichzelf. In ieder geval wierp mijn korte bezoek aan Moskou voor
Van Eeghen de vruchten af die hij ervan verwachtte. Zijn contact met Arbatov is hersteld, zoals hij wenste.
Ik liep het kantoor van Ernst binnen. Hij toonde het telegram
van Arbatov. Hij beschouwde het als positief. Hij had mevrouw Van Lennep na het logeren met de auto naar Vorden teruggebracht, wat weer die andere en sympathieke kant van
hem is. Zij had haar handtas in zijn auto vergeten en heeft die
vervolgens per expresse nagestuurd. „We hebben belangwekkende en erg interessante gesprekken met haar gevoerd,” zei
hij. Dit is mij al jaren van haar bekend. Franks moeder is een
bijzondere dame.
Moskou koopt bij Komatsu in Japan 500 bulldozers voor 560
miljoen gulden. Ik besprak juist met Romanov uitvoerig de
mogelijkheid om mijn DAF-project bij de USSR weer op gang
te brengen.
71 Zie bijlage 6.
72 Zie Memoires 1925-1953.
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Ik belde om 08:45 uur Ernst van Eeghen, die juist een nieuw
telegram van Georgii Arbatov had ontvangen met de mededeling: „I need more time.” Ik adviseerde hem dit naar waarheid
aan senator Sam Nunn te melden.
De ambassadeur van Cuba zegt dat er wederom een telex van
vice-president Carlos Rafael Rodriguez is gekomen met als inhoud dat ik geduldig moet zijn, en moet wachten tot hij meer
tijd heeft. Carlos Rafael zou ook hebben bericht dat de topconferentie in New Delhi een daverend succes voor Cuba was
geweest. Fidel sprak met veertig staatshoofden. De ambassadeur zei verder dat Pieter Baaij de toegezegde brief over de
windmolens niet had opgestuurd.
Privé meldt dat prins Henrik, de prins-gemaal van koningin
Margaretha van Denemarken, in eenzelfde positie is gekomen
als prins Claus. Hij lijdt aan soortgelijke psychische problemen
bij het invullen van het koningssprookje voor de Deense kudde.73 Het kan ook niet meer.
Dominique Fernandez, een jonge Franse schrijver, vertelde Jan
Siebelink dat homoseksualiteit in zijn land als „een nationale
plaag” wordt gezien.74 Hij heeft een vriend die door zijn
vrouw en kinderen is geaccepteerd en in hetzelfde huis woont.
„Ik hou van Fernando en van mijn vrouw en voel mij niet verscheurd,” zegt hij. Ja, zoiets kan, of zou moeten kunnen. Zelf
zou ik tot een dergelijk stunt niet in staat zijn.
73 Privé, 12 maart 1983.
74 Haagse Post, 12 maart 1983.
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Desi Bouterse heeft in New Delhi een gesprek gehad met de
Indiase president Zail Singh. Singh en Fidel Castro hebben zich
in India uitgesproken als ondersteuners van het revolutionaire
proces in Suriname. Zowel de Indiase president als Fidel keurde Westerse bedreigingen en pogingen het Bouterse-regime te
isoleren af. Ik heb nu besloten om te proberen te achterhalen
welke kant Bouterse met Suriname op wil en heb ambassadeur
Henk Herrenberg een briefje geschreven. Ik heb hem om een
off the record ontmoeting gevraagd.
Ik ontmoette Pieter Baaij in het Hilton op Schiphol. We stelden een briefje op voor ambassadeur Romanov. Hij begon
weer over wapenleveranties vanuit de USSR, welke vorig jaar
38 miljard dollar zouden hebben opgebracht. Hij nam een suikerzakje op en zei: „Zoiets komt terug als het niet in orde is,
maar een granaat zie je nooit meer. Wapenhandel is de snelste
manier om veel geld te verdienen.” Ik ging er niet op in.
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Aan de kapstok bemerkte Siebelink een zwart jack met het
woord fag. Dominique had het van Fernando gekocht in de VS.
Hij kende toen het woord fag niet, wat homo betekent in
Amerika. „Fag komt van fagot, wat takkenbos betekent,” aldus
de schrijver. „Een herinnering aan de brandstapel waar ketters
van allerlei soort werden verbrand. In het Italiaans komt finocchio voor, dat mietje betekent. Finocchio komt van het Franse
fenouil (venkel). Deze plant werd tussen het hout gegooid om
de vlammen wat hoger te krijgen waarin tovenaressen, religieuze dissidenten en seksueel afwijkenden brandden. Zo weerspiegelt de term fag alle nuances van het homo-zijn.”
Het geslijm van Ivo Niehe op televisie maakt me kotsmisselijk.
Hij vroeg „de man met het gaatje in zijn hoofd” naar de studio, samen met zijn vrouw, en deed niet anders dan de man
doorlopend in de maling nemen. Ik zou me er niet over moeten opwinden.
Ik ben nog steeds aan het hakketakken met Rogner & Bernhard in München over de afrekeningen van het Arbatov-manuscript.75
Alis Koekoek, hoogleraar Staats- en Administratief Recht in
Tilburg, is van mening dat prins Claus niet tot de grenzen is gegaan die zijn positie toelaat en „erg voorzichtig” heeft geopereerd. Haal je de koekoek. Claus staat onder curatele van een
uiterst strenge vrouw. Ook Koekoek spreekt erover dat een
prins-gemaal eigenlijk „zinvolle functies” zou behoren te bekleden. „Het boven de politieke partijen staan, geldt behalve
voor de koningin in zekere zin ook voor hem. Anders kan hem
worden verweten uitgesproken politieke invloed op het staatshoofd te hebben of kan hij door politici worden gebruikt.” 76
De beste stuurlui staan aan wal. Prins-gemaal is een onmogelijke taak en positie. Weg er mee.
16 maart 1983

Schietgebedjes dat Eduard eindelijk weer contact zal maken.
Of zou hij nu van een ander „echt” houden?
Het lijkt of mijn dagboek aan het wegebben is. Ik weet niet
precies waarom. Ik heb eigenlijk ook helemaal geen zin meer
in seks, met niemand, en als ik in Thermos ben, masturbeer ik
meestal alleen in een stil hoekje.
Ik dronk koffie met Wim Klinkenberg op Centraal Station.
Generaal Von Meijenfeldt was voornemens om in Engeland
met hoge militairen te spreken, maar hem is de toegang tot het
75 Zie bijlage 7.
76 De Tijd, 11 maart 1983.

62

17 maart 1983

Premier Ruud Lubbers schijnt er in Washington op te hebben
gewezen dat het weinig zinvol was Suriname steeds met Cuba
te vergelijken. Zelfs George Bush schijnt dat te hebben gedaan.
Ze zijn ziek in Washington. Zodra het regeringsbeleid van een
land afwijkt van het in de zak zitten van de VS, wordt de banier
van het rode gevaar gehesen, waar ik in het geval van Suriname
of Desi Bouterse vooralsnog niets van geloof. Ik wil er nu wel
naar toe.
Adriaan van Dis had ambassadeur Henk Herrenberg gisteravond als sluitstuk voor zijn uitzending bewaard. Hij hamerde
natuurlijk weer op de vijftien executies van vorig jaar, verder
op het feit dat Bouterse op de terugweg uit India in Libië bij
kolonel Khadaffi was afgestapt, en natuurlijk dat George Bush
Suriname al met Cuba had vergeleken. Ik heb Van Dis een
briefje geschreven, dat hij zich – als literator! – beter bij Gogol
of Freud kon houden en de internationale politiek aan anderen
moest overlaten.
Het gesprek met Peter is eindelijk in Privé verschenen.77 Ik belde hem in Londen. Hij was verheugd.
Ik kreeg een lieve brief van mevrouw Van Lennep.78
Ik heb de brief van 21 februari van Ernst van Eeghen terugge77 Zie bijlage 8.
78 Zie bijlage 9.
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land geweigerd, terwijl hij reisde in de hoedanigheid van medewerker van de GPD. Hoe kan zoiets?
Wim vertelde dat prins Claus tijdens de tweede reis naar Amerika (met Beatrix) een homoseksuele affaire heeft gehad, wat de
werkelijke oorzaak zou zijn van al zijn psychische problemen
op het moment. „De hof-affaire over een nicht,” zei hij, „dat is
ook Claus.” Ik wist niet wat ik hoorde. Ze kunnen van die
man zeggen wat ze willen, maar op mijn radar is hij die keren
dat ik hem ontmoette, allerminst verschenen, ook niet als in the
closet. Ik geloof er dan ook niets van. Wim opperde dat ik voor
de Nieuwe Revu maar weer eens een groot verhaal over de koninklijke familie zou moeten schrijven, waar ik absoluut niets
voor voel.
Bij Le Monde had men mijn voorpaginaprimeur over de ziekte
van Joeri Andropov niet overgenomen, zei hij. Zo reageren
collega’s die zelf hebben zitten slapen altijd.
Cees Meijer van De Typhoon heeft een beroerte gehad en schijnt
moeilijkheden te hebben met spreken. Afschuwelijk. Hij ligt in
een kliniek.
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vonden, waarin hij de vooruitzichten van mijn medewerking
op een rij zet.79
Ik schreef ambassadeur Henk Herrenberg een tweede brief,
vooruitlopend op onze ontmoeting, dat ik me groen en geel
had geërgerd aan de wijze van interviewen van Adriaan. Ik
schreef dat mijn uiteindelijke doel is een televisiegesprek met
Desi Bouterse te maken. „Ik zie parallellen met Sukarno indertijd. De Hollanders hebben niets, absoluut niets geleerd van het
mislukte dekolonisatieproces in het voormalige Indië.” Ik zei
in de startblokken te staan voor onmiddellijk vertrek naar Paramaribo.
18 maart 1983

In strijd met afspraken tussen regering en de Tweede Kamer is
al een plaats gekozen voor eventuele stationering van kruisraketten in Nederland, namelijk de „slapende” luchtmachtbasis
De Peel op de grens van Brabant en Limburg. Dit is nota bene
in Washington uitgelekt.80 Mient Jan Faber van het IKV – en dat
is toch wel bijzonder – heeft de hand weten te leggen op documenten uit een besloten hoorzitting in Washington met minister De Ruiter, die hier doorgaat voor een keurige mijnheer van
christelijke huize. Faber heeft om opheldering gevraagd. Dat
zoiets gewoon gebeurt in dit land, onvoorstelbaar.
Georgii Arbatov is flink van leer getrokken in de Pravda. Hieruit blijkt hoe zijn in vloed met het aantreden van Joeri Andropov is gestegen. Hieronder de weergave van The New York Times:

Soviet Aide Says Compromise by
U.S. on Missiles Would Be Trick
By John F. Burns
New York Times Service

MOSCOW – The Soviet Union issued a
warning Thursday that any U.S. compromise proposals that would result in a reduced number of U.S. missiles being deployed in Europe later this year would be a
“propaganda trick” that would be rejected.
The warning came in one of the bitterest
articles on Soviet-U.S. relations to appear
in Pravda, the Communist Party newspaper, since the Reagan administration took
office.

The author, Georgii A. Arbatov, the topranking Soviet expert on the United States,
struck a deeply pessimistic tone and said
that failure to “make appreciable progress”
on arms issues this year would make a new
round of the arms race unstoppable.
In a reference to President Ronald Reagan and other top U.S. officials, Mr. Arbatov said that “American leaders tell lies”
when they tell the U.S. public that the deployment of new U.S. weapons will spur
the Soviet Union to make arms control
agreements.

79 Zie bijlage 10.
80 De Volkskrant, 17 maart 1983, openingsartikel door Cor Groeneweg.
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Mr. Arbatov pulled out all the rhetorical
stops. He said that with Mr. Reagan’s popularity dropping in the opinion polls “the
stench of failure hangs over the White
House.”
He added that the “Reagan team” was
characterized by provincialism and “outright ignorance” and he contended that
some advisers on military policy held such
extreme views that they had “been found to
be in need of medical assistance.”
Referring to the Orlando speech, he said
that “frenzied calls are being made for crusades which smack of not just the ‘Cold
War,’ but sometimes of outright medievalism. And all this is covered up with hypocritical speculation about faith and God,
about morality, eternal good and eternal
evil.”
He expressed doubt that Washington
could return to “common sense” after deserting it for so long, but he pledged that if
real changes were made the Soviet Union
would “notice them in time” and “be reliable partners in honest talks.”
The sort of compromise proposal reportedly being discussed in Washington for presentation at the Geneva talks on mediumrange missiles in Europe do not constitute
such a change, Mr. Arbatov said.
He added that from what was known of
them the proposals for an intermediate
agreement “will again be nothing more than
a propaganda trick,” because their effect
would still be to legitimate the deployment
of new U.S. missiles in Western Europe.

Ook de Volkskrant verwijst vanmorgen naar de waarschuwingen van Arbatov: MOSKOU DREIGT MET PLAATSING RAKETTEN
AAN V.S. GRENZEN. Arbatov sprak over „de antisovjet hysterie
van de regering Reagan” en heeft – voor hen die de ware bedoelingen en verhoudingen in Moskou kennen – natuurlijk
ook volkomen gelijk. Levensgevaarlijk, dergelijke idioten in
Washington.
Natuurlijk haastte CIA-loopjongen Joseph Luns zich om in
Brussel te verklaren dat de sovjetdreigementen „een grove intimidatiepoging” waren. Hij vergeleek de ontstane situatie met
de Cubaanse rakettencrisis van 1962. Hij is geschift.
De conferentie van 101 landen in New Delhi leverde elf aan65

Amsterdam

He said the truth was that U.S. pressures
of that kind would only force the Kremlin
into “developing new missiles of our own,”
however reluctantly.
Although basically polemical, the article
was viewed as important by Western diplomats for several reasons. In addition to being director of the Institute of the United
States and Canada, the Kremlin’s thinktank on U.S. affairs, Mr. Arbatov is a member of the Communist Party’s Central Committee and is said to be close to Joeri V.
Andropov, the Soviet leader.
The article appeared to be the most authoritative response so far to Mr. Reagan’s
speech in Orlando, Florida, last week describing the Soviet Union as “the focus of
evil in the modern world.”
Although the president told an audience
of Christian evangelical leaders that he
would do all he could to persuade the Soviet Union of a U.S. desire for arms reduction, the speech appeared to mark a return
to the more stridently anti-Soviet tone that
Mr. Reagan took earlier in his administration.
In this context, some diplomats in
Moscow saw Mr. Arbatov article as marking a similar toughening of Soviet attitudes.
They viewed it as a pulling back from the
positive tone Mr. Andropov had struck after becoming Soviet leader four months
ago, when he spoke of a possible summit
meeting with Mr. Reagan and appealed to
the United States to restore détente and to
avoid making arms a test of the two political systems.
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vallen op de VS op, volgens een verklaring van 55 pagina’s die
werd uitgegeven.81
Time vervalste voor de zoveelste keer de geschiedenis. In een
artikel werd gesteld dat de ontmoeting in India had geleid tot
een terugkeer naar de oorspronkelijke uitgangspunten. In strijd
met de feiten, schreven Marguerite Johnson en Dean Brelis dat
de gedelegeerden waren teruggekeerd naar „the principle established by Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru, Yugoslav
President Josip Broz Tito and Egyptian President Gamal Abdel
Nasser in 1961, when they founded the movement as an organization independent of the superpowers”.82 Onbegrijpelijk dat
een dergelijk prominent, wereldwijd verspreid weekblad zo
onnauwkeurig en in strijd met de historie en de feiten te werk
gaat. Bung Karno stichtte de beweging van niet-gebonden landen en was dus duidelijk aanwezig in 1961 in Belgrado83 waar
een conferentie werd gehouden als vervolg op de bijeenkomst
in Bandoeng in 1955. Het kan gewoon niet zo zijn dat de
Amerikaanse schrijvers bij Time per ongeluk Sukarno weglieten, want dan kennen ze hun geschiedenis helemaal niet. Misschien is het gebeurd om Suharto, de verrader van Sukarno,
niet voor het hoofd te stoten?
Ik had een ontmoeting met ambassadeur Viktor Beletski, die
werd geassisteerd door Vladimir Opalev. Beletski gaf een primeur weg, namelijk dat Moskou een miljoen cassettes wilde
aankopen. Ik heb Gerrit Jeelof onmiddellijk geschreven dat Japanse en West-Duitse offertes al binnen waren en dat Philips
zich moest haasten, wilden zij in aanmerking komen voor deze
order. Beletski zei dat Van der Klugt naar Moskou zou gaan
met een staf van zes personen en dat een accreditatie nu spoedig zou volgen.
19 maart 1983

Premier Lubbers eist van Mient Jan Faber en het IKV excuses,
omdat zij de regering hebben beschuldigd reeds besloten te
hebben kruisraketten in de Peel te plaatsen.84 Feitelijk had Faber minister De Ruiter van dubbelspel beschuldigd. Dit was
onjuist. Ook distantieerde Lubbers zich van uitlatingen van minister Hans van den Broek en minister Ruding, die in Elseviers
nota bene had gezegd dat zij die het niet eens waren met de
plaatsing van kruisraketten „altijd nog de mogelijkheid hebben
om te emigreren”. In wat voor wereld leeft Ruding?
81
82
83
84

The New York Times, 12 maart 1983, door Michael Taubman.
Time, 21 maart 1983.
Zie Memoires 1961, waar ik verslag doe van die conferentie.
NRC Handelsblad, 19 maart 1983.
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85 NRC Handelsblad, 18 maart 1983.
86 NRC Handelsblad, 19 maart 1983, voorpagina.
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Emerson Vermaat, hoofd documentatie bij de Evangelische
Omroep, heeft op de opiniepagina van NRC Handelsblad een
zeskoloms verhaal kunnen publiceren over een gesprek met de
in 1979 naar de Amerikanen overgelopen KGB’er Stanislav
Levchenko. De man weet te vertellen dat het Kremlin Georgii
Arbatov zou hebben ingezet om „alles op alles te zetten om
Amerika en West-Europa uiteen te drijven”. Als ik Arbatov
niet sinds 1971 had leren kennen als mijn broekzak, zou ik dergelijke onzin waarschijnlijk geloven. Levchenko zegt: „Anders
dan velen menen, is Arbatov niet de topadviseur van de hoogste leiding in het Kremlin. Hij is de uitvoerder van de instructies van de internationale afdeling.”
Radomir Bogdanov, de man met wie Van Eeghen en ik in
Wenen urenlang hebben getafeld, wordt door Levchenko als
KGB-generaal geïdentificeerd, wat wel eens waar zou kunnen
zijn. De militaire spionagedienst zou in het instituut van Arbatov vertegenwoordigd zijn in de persoon van generaal Michael
Milshstein. De ex-KGB’er schat dat er vijftien inlichtingenofficieren op het Moskouse USA Instituut werken. „Alle belangrijke besluiten en campagnes, ook die waarbij Arbatov en zijn instituut een rol spelen, worden vanuit het Politburo geleid.
Arbatovs directe chef is het hoofd van de Internationale Afdeling Boris Ponomarev, een unieke persoonlijkheid die over
ruime ervaring beschikt.” 85 Hoe bereikt zo’n propagandaverhaal via ene Vermaat de opiniepagina van NRC Handelsblad?
Jack Anderson heeft bekend gemaakt dat er een nieuw geschil
tussen de VS en West-Europa is ontstaan, ditmaal omdat Franse
en Duitse bedrijven helpen bij de aanleg van een gaspijpleiding
in de Oblast Astrakan bij de Kaspische Zee. Anderson beroept
zich op bronnen binnen de CIA. De regering-Reagan beschouwt deze transacties als verraad van zakenlieden en regeringen van bevriende landen.86 De Fransen tekenden ook een
contract voor een ontzwavelingsfabriek. Prima. Stel je voor dat
we ons de wet zouden laten voorschrijven door een idioot als
Reagan.
Ik belde mijn broer Theo voor zijn verjaardag. Hij volgt opnieuw colleges Economie om zijn kennis actueel te houden.
Dat bewonder ik.
Ex-koning Umberto van Italië is in Genève in ballingschap
overleden. Ik zag hem daar nog wel eens.
Hans Lonis belde. Hij had Eduard met een lange jongen zien
lopen. „Je hoorde zijn botten kraken, hij was vel over been.”
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Ik kreeg opnieuw een brief van generaal Hackett.87
Alexander Solzhenitsyn heeft nu op de opiniepagina van NRC
Handelsblad een anticommunistisch manifest gepubliceerd.
Wim Klinkenberg belde: „Nu zijn ze daar helemaal gek geworden om zoiets te af te drukken.” Ik had het overgeslagen
maar ben het alsnog gaan lezen. Ik ben geen bewonderaar van
Solzhenitsyn, maar ik vrees dat hij in een aantal opzichten gelijk heeft, wat ik Wim maar niet zal vertellen.
20 maart 1983

Ik droomde dat ik in Moskou aankwam en vergeten had een
visum te halen. Ik werd naar hotel Kiev gestuurd waar het wemelde van de Indonesische jongens. Ik wilde mam bellen, maar
er was geen telefoon. Hoe kom je aan zo’n verhaal?
AVRO’s Televizier meldde dat Beatrix, „bij de gratie Gods” natuurlijk, een besluit had ondertekend dat een boer zich met zijn
koeien uit een dorpskern diende te verwijderen. Na aarzelen
heb ik de knoop doorgehakt en haar geschreven.88
In 1996 vond ik deze brief, die ik nu niet begrijp aldus te hebben
gericht aan deze dame, kennelijk met de bedoeling te onderstrepen, dat als voor de Oranjes dezelfde regels van de burgerlijke
stand golden als voor alle Nederlanders zij mevrouw Von Amsberg
had moeten heten. Ik geef toe ernstig te hebben overwogen dit
epistel maar helemaal te verdonkeremanen, een gedachte die bij
het samenstellen van deze herinneringen nooit eerder is opgekomen. Ik kwam tot de slotsom dat, ook al geneer ik me in een aantal opzichten dertien jaar later voor deze tekst, het niet anders kan
dan haar als bijlage in zijn geheel hier te reproduceren. De brief
geeft weer hoe ik die zondagochtend over het koningshuis en de
functies van de koningin dacht.
21 maart 1983

Luns pleitte gisteravond op de BRT voor hogere defensie-uitgaven. „De sovjets hebben duikboten zo groot als slagschepen,” vertelde hij. „Ze bewegen zich met veertig mijl per uur
onder water.” Hij leek me helderder dan in lange tijd.
Ik schreef een brief naar NRC Handelsblad om te benadrukken
dat Arbatov geen propagandist was maar wetenschapper.
Ik las de brief aan Beatrix nog eens grondig over. Het is okay. Ik
heb ernstig nagedacht over het noemen van mejuffrouw Buringh Boekhoudt. Maar ik schreef over haar aan Beatrix toen
87 Zie bijlage 11.
88 Zie bijlage 12.
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22 maart 1983

Peter arriveerde in een joggingpak uit Londen. Hij was kritisch
over zijn gesprek met Privé. Hij las de brief aan Beatrix. Hij
vond deze pittig maar wel waar.
Gijs van der Wiel vertrekt bij de RVD. Ik heb hem altijd wel
een aardige man gevonden, die zich vrij correct opstelde tegenover mij, ondanks de gesanctioneerde overheidssabotage.
Ik schreef hem een briefje ten afscheid. Ik nodigde hem uit als
alle rompslomp van het vertrek voorbij zou zijn, eens op Amerbos te komen lunchen.89
Ik had een rustige dag met Peter.
Jonas Salk sprak met Peter Stoler van Time.90 „It doesn’t make
sense to me to see the human race preparing itself for destruction. Organisms don’t destroy themselves, not if they can prevent it. Why should the human race be an exception,” zei hij.
„After the biological evolution, there was a metalogical evolu89 Hij is nooit gekomen.
90 Psychology Today, maart 1983.
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ze stervende was, dus waarom nu niet. Ik stuur deze boodschap
aangetekend. Ze weet waarschijnlijk niet waar ze deze aan te
danken heeft. Eigenlijk leent Beatrix zich voor een vorm van
volksverlakkerij.
Ik ontmoette de Fin Timo – het blijft een lekkere kerel – op
Schiphol. Ik heb hem opnieuw gewaarschuwd dat ik O’Reilly
niet vertrouwde. Het was hem opgevallen dat zowel Carel Enkelaar als Henk Suèr, de films die ik rond de JFK-affaire had gemaakt, als eigenlijk onbelangrijk afdeden. Dat zijn tournures
van Carel die ik nooit zal begrijpen.
Ik heb kennis gemaakt met ambassadeur Henk Herrenberg en
Dick de Bie van de Nationale Voorlichtingsdienst in Paramaribo. „Iedereen is geïnteresseerd om naar Suriname te gaan,” zei
Herrenberg, „maar we houden de boot een beetje af.” Ik benadrukte een exclusief gesprek te willen filmen met Desi Bouterse, want anders was het niet echt de moeite waard de reis te
maken. Ik bepleitte mijn missie door terug te vallen op wat ik
indertijd in Indonesië had gedaan. Zij vertelden een poging
met IKON te hebben ondernomen. Maar Bouterse was er zo teleurgesteld over geweest dat hij helemaal niet meer meewerkt
aan interviews.
„Ik zal enige moeite hebben hem te overtuigen het nu wel te
doen,” aldus De Bie. Ik ben geïnteresseerd in Bouterse omdat
hij voor mij iets heel anders uitstraalt, dan zoals men hier over
hem spreekt.
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tion, the evolution of consciousness, and of consciousness of
consciousness as well as consciousness of evolution. Evolution
is taking place within the human mind right now as a result of
human experience, which we metabolize, which becomes incorporated into our being. Human thought, human creativity,
have all developed in response to the human environment.”
Stoler: „If that is true, then should we not listen to our best instincts?”
Salk: „That is part of it. I am saying that we should trust our intuition. I believe that the principles of universal evolution are
revealed to us through our intuition.”
„Ideas are as important as genes,” stelt Salk verder.
„There is a new reality. Man is part of a cosmos and that, just as
the individual cell needs the organism of which he is part,
mankind needs – and therefore cannot destroy – this world.”
Salk: „We must understand that it is to our mutual advantage
to change our way of life, to recognize that we must all make a
few sacrifices. We must use memory of the past as a trajectory
into the future.”
„Do our leaders see this new reality,” vraagt Stoler.
„No. Those already advantaged are resistant to change. It is the
disadvantaged who desire change. We may have to develop a
new mythology, a literature that depicts the future. We need
people who want to visualize the architecture of human relationships.” Dat zou Beatrix moeten lezen.
23 maart 1983

Peter zegt opnieuw dat hij verwacht dat ik weer van Eduard zal
horen als de zon schijnt en het mooi weer wordt. „Dan besluit
hij op een dag bij je te gaan kijken. Hij zal dan eerst heel afstandelijk zijn.”
Ernst van Eeghen stuurde zijn rede voor de studenten naar Joseph Luns en zei een aardige brief ten antwoord te hebben gekregen.
Peter zei nu zich toch zorgen te maken over de brief die ik naar
de koningin schreef. Ik zal 30 maart maar naar de receptie van
Gijs van der Wiel gaan en dan proberen Pim Osieck, de opperceremoniemeester, te spreken. Peter denkt namelijk dat ze mij
na die brief nog meer en scherper vanuit Den Haag zullen gaan
saboteren. Hij denkt zelfs dat de brief Beatrix razend heeft gemaakt. Waarom zei hij dat niet voor ik deze brief verzond?
Ik kreeg een brief van Raymond Goor.91
91 Zie bijlage 13.

70

24 maart 1983

Vandaag is de geboortedag van mejuffrouw Buringh Boekhoudt. Beatrix en ik zullen die dag nooit meer vergeten.
Guus Jansen stelde een lunch voor in Naarden. Ik zei dat ik
geen auto had en daarom de voorkeur gaf aan Amsterdam.
Ik stuurde een fax naar het kantoor van Gvishiani in Moskou
om te tonen, dat ik aan de verzoeken had voldaan:

An Salomonson schreef een briefje dat de redactie van NRC
Handelsblad met het plaatsen van het artikel van Levchenko niet
wilde aangeven het er mee eens te zijn, ook niet met diens uit92 Haagse Post,26 maart 1983, HOE BANG ZIJN DE RUSSEN, door Theo Sommer.
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Ik ging naar de rechtskundige dienst van het FNV in Haarlem
om er achter te komen wat er werd gedaan om de claim op de
VARA geïnd te krijgen. Ze schijnen te aarzelen om rechtsmaatregelen tegen de VARA te beginnen. Maar Meerbach heb ik nu
toch zover gekregen in actie komen.
Theo Sommer is in Moskou met een aantal van de belangrijkste adviseurs van Joeri Andropov gaan praten. Hij noemt Georgii Arbatov „de meest prominente Amerika-specialist van het
Kremlin”. Jammer voor Levchenko en Vermaat, plus de idioot
bij NRC Handelsblad die de onzin prominent op de opiniepagina
plaatste. Sommer zegt dat Arbatov lange tijd als optimist gold.
„Tegenwoordig komt hij meer sceptisch over. In het decennium van de ontspanning, de jaren zeventig, was hij een van de
naaste adviseurs van Brezhnev, die hij in diens politiek van
machtsevenwicht in Europa steunde. Nu adviseert hij Joeri
Andropov en staat hij de huidige secretaris-generaal, naar men
zegt, nader dan diens overleden voorganger.” Zo is het precies.
Ook Vadim Zagladin en Oleg Bykov, een vroegere assistent
van Jermen Gvishiani, komen in het artikel van Sommer uitvoerig ter sprake.92
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spraken over Georgii Arbatov. „Levchenko is evenwel vroeger
een hoge officier van de KGB geweest en een van de belangrijkste overlopers van de laatste jaren. Uit dien hoofde komen zijn
uitspraken, ook die over Arbatov, toch bepaald enig gewicht
toe,” getekend An Salomonson, Redacteur Opiniepagina. An
begrijpt blijkbaar niet wat spionnen die overlopen buitengewoon onbetrouwbaar maakt. Ik heb een brief geschreven om
de onzin van Levchenko en Vermaat bij te slijpen.
Ik kreeg een briefkaart van Roderick van Voorst tot Voorst.
Door zijn coup de foudre die inmiddels de veertien dagen heeft
overschreden, is een bezoek aan mij erbij ingeschoten. Hij
komt later en is druk met een scriptie.
Mevrouw Hornkamp vroeg vandaag naar Eduard. „Die is in
België om te studeren,” loog ik. „Dat had ik niet gedacht,” zei
ze ook nog. Ik werd er weer ellendig van.
25 maart 1983

Ernst van Eeghen belde om 07:30 uur. Hij had vanmorgen om
4 uur een telefoontje uit Washington ontvangen. Generaal David Jones was bezig met het ontwerpen van een nieuw plan.
Het zou eind april gereed zijn. Hij vroeg zich af wat hij tegen
Georgii Arbatov moest zeggen. „Doe niets,” was mijn advies,
„overlaadt hem vooral niet met telegrammen.” Ik hoop dat hij
luistert. Hij had nog niet gehoord dat Andrei Gromyko was
benoemd tot eerste vice-voorzitter van de raad van ministers
onder Tikhonov. In mijn optiek betekent dit dat Gromyko op
een zijspoor wordt gemanoeuvreerd en misschien wel het komende vertrek van de minister van Buitenlandse Zaken. Ernst
was het hier mee eens.
Ik heb veel met Peter gesproken.
Barbara Ascher schreef in The New York Times over „unsought
devotion is really a terrible invasion of privacy. It is unsettling
to have another’s unwanted passions invade your life. It is like a
bird crashing into a window by your side while you are looking the other way and thinking that all is right with the world.
Suddenly there is a wounded bird at your feet.”93 Waanzin en
passie hebben niets te maken met of de psyche van een man of
een vrouw in het geding is. „In his movie The Story of Adele H,
Francois Truffaut retraced the obsessed journey of Victor
Hugo’s younger daughter from Guernsey to Halifax to the
West Indies in pursuit of the indifferent lieutenant Pinson. A
fantasy fed on the hot blood of a blind heart.”
93 The New York Times, 24 maart 1983.
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Gisteravond kwam Tage Domela Nieuwenhuis eten. Hij had
een ongelukje met zijn eend gehad en was laat. Zijn ogen fonkelden en met zijn lange blonde haar blijft hij beeldschoon.
Toen ik vertelde wat John en Greet van Haagen was overkomen en over de euthanasie bij Greet, kreeg hij tranen in zijn
ogen. Peter had trouwens eerder precies hetzelfde gereageerd.
Toch betrapte ik me er achteraf op dat ik het gebeuren tussen
John en Greet eigenlijk ijskoud had verteld, zonder er zelf opnieuw helemaal akelig van te worden. Komt het omdat er al
enige tijd overheen gegaan is? Dat is wat Robert Jay Lifton dus
„psychic numbing” noemt.
Tage staat sceptisch tegenover Delgado. „Waarom komen we
mensen tegen,” vroeg hij. „Ik val op de gekste mensen, en
waarom? Hoe verklaar je die aantrekking?” Vervolgens vroeg
hij: „Hoe denkt Delgado met computers aantrekkingskracht te
stimuleren, laat staan te programmeren?” Volgens Tage gaat het
om de kern van mensen, die zuiver en goed is.” Tot mijn verbazing bracht hij mijn gesprek met de Pioniers in Moskou ter
sprake, waarbij hij aanwezig was. Een jongen had gevraagd wat
mijn doel in het leven was, en ik had geantwoord: „Er in slagen
om mijn eenzaamheid te leren omhelzen.” Dat is waar. Hoe
wist hij dit nog?
Ik probeerde Tage zorgvuldig uiteen te zetten wat er tussen
Eduard en mij was gebeurd. Hij luisterde nauwkeurig en
scheen verwonderd. Hij antwoordde, dat indien hij vrijde met
een ander meisje, dit absoluut niets wegnam van de puurheid
van zijn relatie met Theresa. Ik bestreed dit en zei dat ik na de
ervaring met Eduard nu absoluut zeker wist dat wanneer je
echt in een ander opgaat, ieder contact met anderen irrelevant
ongewenst en zelfs onmogelijk wordt, ooit.
Ik bracht een bezoek van ruim een uur in Amaliagaarde aan
mejuffrouw Buringh Boekhoudts beste vriendin, mejuffrouw
A.M. Veen. Ik herkende haar direct, maar zij kan niets meer
zien of lezen. Ze gaf me de toespraak die mejuffrouw Ramondt bij de crematie van miss BB had gehouden, met veel te
veel Beatrix erin. Er waren alleen bloemen van de prinsessen
geweest. Beatrix schreef naderhand aan mejuffrouw Ramondt
dat ze de hele dag met haar gedachten – de dag van de crematie
– bij miss BB was geweest. Het was echter de eerste dag geweest
dat prins Claus in Nijmegen werd opgenomen. Bovendien
schreef zij haar andere lerares dat met het heengaan van miss
BB, een periode van haar jeugd was afgesloten.
De koningin is blijkbaar na haar terugkeer van de reis in Afrika
niet bij mejuffrouw Boekhoudt op bezoek gegaan, zoals ik
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dringend had gevraagd. Haar laatste brief was uit Eritrea gekomen. Mejuffrouw Veen had een pakket van zeker tachtig brieven van Beatrix gevonden waarvan mejuffrouw Boekhoudt
had bepaald dat ze vernietigd moesten worden. Omdat mejuffrouw Veen over die vernietiging aarzelde, belde zij met mejuffrouw Ramondt, die op haar beurt Corine de Beaufort had
gebeld. Besloten werd ze te vernietigen. Toen uiteindelijk de
executeur testamentair A.C. Mörzer Bruyns arriveerde waren
de brieven van Beatrix al vernietigd. Erg jammer. Die mensen
hebben geen enkel gevoel voor historie. Ze hadden aan Beatrix teruggestuurd behoren te worden. Maar Aunty hield er
wel meer voor mij onbegrijpelijke noties op na. Zoals ze me
eens adviseerde mijn gebit maar te laten trekken.
Volgens mejuffrouw Veen had mejuffrouw Buringh Boekhoudt alles tot in de puntjes geregeld maar ik kreeg tussen de
regels door het gevoel dat er toch problemen waren geweest.
Zij heeft bijvoorbeeld niets persoonlijks achtergelaten voor de
trouwe dames die altijd voor haar hadden gewerkt. Het schijnt
dat haar hele nalatenschap naar interkerkelijke liefdadigheid is
gegaan. Ik vermoedde al zoiets. De dame die het huis in de
Amalialaan van haar had gekocht, had via een notaris gehoord
dat het 350.000 gulden zou hebben opgebracht. Mejuffrouw
Boekhoudt had gezegd: „Dat vind ik veel te veel, ik wil er
225.000 gulden voor hebben.” De dame betaalde 25.000 gulden contant en kreeg een hypotheek van 200.000 gulden tegen
twaalf procent rente. Mejuffrouw Boekhoudt nam genoegen
met 7 procent. Ik denk dat er teveel kapers op de kust waren,
om mij een substantieel steuntje in de rug te geven.94
Ik hoorde nu dat koningin Juliana ook eens naar mejuffrouw
Boekhoudt was getogen om een rede die zij in Duitsland moest
houden, samen door te nemen. Mejuffrouw Boekhoudt luisterde er later naar, samen met mejuffrouw Veen en zei op een
gegeven moment: „Nu maakt zij toch nog dezelfde fout.”
De dames Boekhoudt en Veen hebben elkaar 56 jaar gekend.
Mejuffrouw Veen heeft vier pleegkinderen. Aunty twee: Beatrix en ik. Mejuffrouw Buringh Boekhoudt is vreedzaam ingeslapen, met haar een heldere geest tot op het laatste moment.
Er waren twee lijsten van mensen die een overlijdensbericht
moesten krijgen. De eerste bestond uit hen die bij de besloten
crematie werden verwacht. De andere, alle bewoners van de
Amaliagaarde-flat en ik. Het verbaasde me niet. Ik heb altijd het
gevoel gehad, hoe oprecht zij ook van me hield, dat zij zich in94 Ze stuurde me 2.000 gulden als afscheidsgift.
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dekte bij derden vanwege mijn controversiële – door Luns en
Den Haag veroorzaakte – reputatie.
Ik stapte even bij mevrouw Van Dijk binnen. Ze was geestelijk
nog verder achteruit gegaan. Het is niet meer mogelijk een gesprek met haar te voeren. Zij blijft zichzelf herhalen dus ik
bleef maar een kwartiertje. Ik denk niet dat zij straks nog weet
dat ik bij haar was. Zij zal daar niet lang meer kunnen blijven
wonen. Vreselijk zielig.
Nu meldde ook de The Washington Post dat Joeri Andropov
met nierklachten in een ziekenhuis zou liggen. Zijn toestand
zou niet zorgelijk zijn.
Ik liet Peter zien hoe een eendenechtpaar al bij de balkondeuren van mijn eetkeuken wachtte op de dingen die komen gaan.
Ik zei erop toe te zien hen niet teleur te stellen, om hun minds
niet in de war te brengen. Want hoe besluiten twee eenden
naar mijn huisje te vliegen en te wachten, zonder dit samen te
hebben overlegd? Peter lachte.
Ik botste met Tage over het uitzetten van gastarbeiders. „Dus
ze eerst gebruiken en als ze niet meer nodig zijn hen het land
uitzetten?” riep hij. Ik antwoordde: „Waarom niet? Zelfs Nigeria zette anderhalf miljoen zwarten het land uit die niet meer
nodig waren. Waarom zouden we bang moeten zijn van Turken, of Afrikaanse zwarten? Omdat ze een andere huidskleur
hebben? We gooien onze eigen blanke broeders uit een bedrijf
waar ze overbodig geworden zijn.”
Ik gebruikte hetzelfde kaartje van vanmorgen om naar Hilversum te reizen. Inge Keijer haalde me van het station op. Dirk
Keijer stelde voor de Amerikaanse editie van mijn Arbatovboek aan ambassadeur Romanov te geven. Daarop zei hij:
„Inge, geef eens even de kaart.” Een map met „Investronic”
erop en zijn visum voor Moskou zaten eraan vast. Hij liet me
een fotokopie zien van een bericht van de Amerikaanse ambassade in Den Haag aan Washington, waarin Investronic een
„front-organization for Soviet interests” werd genoemd. Hij
noemde de BVD „still quite a power in this land”. De BVD was
er tegen dat prominente Nederlanders contacten met de sovjets hadden. „Zij weten dus dat jij bevriend bent met Ernst van
Eeghen. Ze denken bij de BVD ook dat jij door Moskou bent
gebruikt om Van Eeghen pro-sovjet te beïnvloeden.” Ik antwoordde natuurlijk dat Ernst al jaren met een aantal Sovjetgeneraals bevriend was via de veteranenorganisaties en dat dit de
grootst denkbare onzin was. Glastra was volgens hem de BVDman binnen Philips.
„Holland zal deals van Moskou krijgen,” zei Dirk, „wanneer ze
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maar niet idioot blijven doen, zoals nu weer de weigering van
een sovjet consulaat-generaal in Rotterdam.”
„Wat kan hieraan worden gedaan,” vroeg ik.
„Ruud Lubbers heeft waarschijnlijk betere contacten in Moskou dan in Washington,” antwoordde hij. „Ze hadden Romanov nog een paar jaar in Den Haag moeten laten. Die zou
op dit moment bij Lubbers zijn binnen gelopen. Viktor Beletski zou nu een diner voor Lubbers moeten geven. Ik ken Lubbers en hij kent mij,” aldus Keijer.
Ik dacht meteen: dat is de volgende stap. Beletski moet Lubbers, Van Eeghen, Sickinghe en Keijer te dineren hebben.
Dirk Keijer omschreef ambassadeur Romanov als „clean” en
„he never was a big enough crook.” „Precies,” antwoordde
ik. Volgens Keijer had Romanov om die reden ook nooit meer
macht kunnen verkrijgen. Romanov was dichter bij Andropov
dan bij Brezhnev. Andrei Gromyko zou waarschijnlijk op een
zijspoor worden gerangeerd.
Keijer adviseerde me voor mijn diensten aan Philips en Jeelof
honderdduizend gulden te vragen, met 25.000 per keer per
kwartaal vooruit te voldoen. „That is a respectable solution
Willem,” zei hij. Ik zou bovendien een kwart of een half percentage per contract moeten ontvangen. Wat Pieter Baaij betreft dacht hij niet dat zijn bedrijf in aanmerking zou komen
voor opdrachten binnen de USSR, maar misschien wel voor de
aanleg van pijpleidingen naar Griekenland en Turkije in een
joint venture.
Keijer is van mening – welke ik geheel deel – dat Joeri Andropov misschien nog zes jaar president van de Sovjet-Unie zal
zijn. „De zoon van Brezhnev is er ook al uitgeflikkerd,” zei
Dirk. „De Russische manier van doen is geven en nemen.
Brezhnev was hier een meester in. Hij deed het goed. Uiteindelijk komt Andropov er niet op deze manier, met rigoureus
schoon schip maken.”
„Ambassadeur Romanov heeft tegen Maslow van de Handelsmissie in Amsterdam gezegd om zaken te doen met Transol in
Rotterdam, maar Maslow gaf de opdracht keihard aan een ander. Nu zijn ze in een proces verwikkeld wegens oplichting.
„Maslow verneukte Romanov als het hem zo uit kwam, maar
hij wordt nu ook gepensioneerd.”
Keijer herhaalde met nadruk: „De BVD is van mening dat jij
door Moskou wordt gebruikt om Van Eeghen te beïnvloeden,
en uiteindelijk hang jij. Van Eeghen kunnen ze niets maken,
want hij is multimiljonair. Maar jij bent kwetsbaar.” Hij zei
ook dat ik eens moest uitzoeken waar Berend van Voorst tot
76

95 In 1996 is hij commissaris van de Koningin in Limburg.
96 Er is wel een 2de secretaris G.S. Kramers op de ambassade in Lagos, maar in 1983 was
A.F. Tieleman er ambassadeur. Oltmans lijkt hier C.J. Kramers, werkzaam in de ambassade in Congo 1961, te verwarren met G.S. Kramers. Zie ook Memoires 1961
(red.).
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Voorst uit hing, die vroeger op de ambassade in Moskou zat en
later in Brussel 95 „Op een dag pak ik hem,” aldus Dirk, „netjes,
maar ik pak hem. Ik koop bijvoorbeeld een huis naast het zijne
en zet er een hondenkennel in.”
We verhuisden naar de keuken en Dirk begon eten te bereiden. Hij liet zien hoe hij de sla met dressing maakte en vis
kookte met Chablis. Het werd inderdaad een heerlijk maaltje.
Van Inge kreeg ik een doos Suchard chocolaatjes.
Ik vroeg hoe hij inschatte of ik chemicaliën voor Van Eeghen
in Moskou zou kunnen verkopen. „Je noemt mijn naam niet,”
antwoordde hij, „maar je zegt tegen Van Eeghen dat je nu een
kantoor in Moskou hebt en je neemt mijn secretaresse Natasha
en Investronics kantoor, nu gevestigd in het Intourist Hotel. Ik
heb vijf jaar geleden mijn tak in chemicaliën verkocht, maar we
beschikken over alle contacten op dat terrein. Ik zal er wel met
Romanov over spreken. Over drie maanden kan ik je hier
meer over vertellen.”
Hij vertelde dat het sovjetproject in Nigeria nu een omvang
van vier miljard D-Mark had. Het kan niet meer mislukken. In
juli zal de eerste staalfabriek gaan draaien. Wanneer het wel een
flop zou worden, is hun rol in Afrika uitgespeeld, „een rol die
betekenis heeft dankzij de situatie in Zuid-Afrika,” zei hij.
„Vergeet niet dat een op de vier Afrikanen een Nigeriaan is.”
Ik wist dat Romanov als voormalig Sovjetambassadeur in Lagos, Dirk Keijer op het spoor van Nigeria zette met alle daaraan
verbonden contacten in Moskou.
Dirk Keijer is nu ook in Brazilië begonnen, wat hij „een prettig
land met mooie vrouwen” noemde. „Over vier, vijf of zes jaar
wordt het onvermijdelijk dat de Sovjet-Unie haar invloed in
Latijns-Amerika gaat uitbreiden en dan zit ik er vast en vertegenwoordig ik topbedrijven. All business is politics, Willem. In
1976 besloot ik Holland te laten schieten. In dit land is niet te
werken. Je doet de beste zaken in landen juist waar het slecht
gaat of waar het moeilijk zaken doen is.”
Dirk belde twee- of driemaal met Nigeria terwijl ik er was. Hij
zei uitstekende betrekkingen te hebben met ambassadeur C.J.
Kramers96, die positieve rapporten over Keijer naar Buitenlandse Zaken zou hebben gezonden.
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26 maart 1983

De Volkskrant meldde dat vorig jaar 250.000 jongeren school
verlieten om een baan te zoeken. Na een half jaar hadden
97.000 van hen nog geen werk gevonden. Ook dit jaar zal de
helft van de schoolverlaters geen werk kunnen vinden. Ik vind
dit een afschuwelijk bericht en een beangstigende trend.
NRC Handelsblad schreef dat Grundig alleen met Philips in zee
zou willen gaan. Gerrit Jeelof, lid van de Raad van Bestuur,
vertelde de krant dat de samenwerking met het Amerikaanse
AT&T, waar hij de leiding over heeft, „misschien al dit jaar de
eerste vruchten zal afwerpen”.97
International Herald Tribune meldde in een verhaal over de hele
lengte van de voorpagina, dat een Bulgaar die naar het Westen
is overgelopen, duidelijk zou hebben gemaakt dat de aanslag
door de Turk Ali Aǧca op 13 mei 1981 op de paus in Rome
door de Bulgaarse inlichtingendienst Darzhavna Sirgurnost in
elkaar zou zijn gezet. Het leest als een ellenlang Baron von
Münchhausen-verhaal, maar wie weet is het waar.
Heb kanunnik Raymond Goor bedankt voor zijn brief van 15
maart. Ik heb hem duidelijk gemaakt dat ik best wil blijven
meedoen aan conferenties zoals hij in Wenen heeft georganiseerd, mits hij de hele organisatie zou reorganiseren.
Aize de Visser schrijft dat hij geen garantie kan geven dat hij
door zal gaan met publiceren van mijn Memoires, als de verkoop
niet voldoende oplevert.98 Ik wil er nog een keer goed met
hem over doorpraten. Ik heb natuurlijk het liefst dat het dagboek bij Bosch & Keuning uitkomt.
Andropov heeft in scherpe bewoordingen gereageerd op de
beschuldiging van Reagan dat de Sovjet-Unie de afgelopen
twintig jaar een militaire macht opbouwde „far beyond its defensive needs”. Hierdoor alleen zou Washington genoodzaakt
zijn tot het uiterste te gaan met de bewapening. De president
van de Sovjet-Unie noemde deze beweringen „not just irresponsible, it is insane”. Ook stak Andropov de draak met Reagans bewering dat de VS langzamerhand militair inferieur aan
de USSR waren geworden. Alleen de grootste naïevelingen
zouden enige waarde hechten aan Reagans beweringen.
The New York Times drukte nog eens de tekst van het in 1974
ondertekende ABM-verdrag (Anti Ballistic Missile) tussen Washington en Moskou af, dat door Richard Nixon namens de Amerikanen en Gromyko namens de sovjets werd ondertekend.99
97 NRC Handlsblad, 25 maart 1983.
98 Zie bijlage 14.
99 Zie bijlage 15.

78

100 The New York Times, 27 maart 1983.

79

Amsterdam

De nieuwste kletspraatjes gaan over hoe raketten bestreden
zouden kunnen worden. Harold Brown, de voormalige minister van Defensie onder Jimmy Carter, heeft geschreven „that a
system of space-based lasers to intercept ballistic missiles, would
probably not be feasable before the next century, if ever, and
would cost on the order of $100 billion.”
Daarom niet getreurd. Ronald Reagan
heeft deze week weer eens een praatje
gelanceerd over „laser and particlebeam weapons”, alsof we al aan de
vooravond staan ze te gebruiken. Hij
weet niet waar het over gaat. Hij
zwamt wel vaker over zaken waar hij
niets van begrijpt.
The New York Times laat zien hoe antiraketwapens zouden moeten werken.100
„Particle beam weapons are at a more
rudimentary stage of development than
lasers,” schrijft het blad. „Such weapons
would use streams of charged or neutral
atomic or subatomic particles, accelerated to intense energies, to disable or
destroy spacecraft or ballistic missiles.
The rays of both weapons would reach
a target at or near the speed of light.”
Ze zijn gek.
Mijn vriend John van Haagen belde.
Hij begint nu langzamerhand een terugslag te ondervinden na de dood van
zijn vrouw Greet. Hij heeft een caravan
gekocht en ergens bij Barneveld neergezet. Hij hield een verhaal van twintig minuten over de sociaal-economische toestand met het accent op de arbeider, helder en ter zake als altijd.
Wim Klinkenberg belde dat NRC Handelsblad vanavond opende
met Andropovs aanval op Reagan die „een onbeperkte wapenloop” wil beginnen. Hij zei ook dat gerefereerd werd aan diens
ziekte, zonder dat de krant melding maakte zelf als eerste mijn
bericht dienaangaande te hebben gepubliceerd. Volgens Wim
is de positie van Gromyko juist de laatste tijd versterkt, terwijl
ik herhaalde het begin van Gromyko’s einde te zien.
George Kennan noemt in Psychology Today „the preoccupation
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with nuclear war a form of illness. It can be understood only as
some sort of death wish, a readiness to commit suicide for fear
of death – a state of mind explicable only by some inability to
face the normal hazards and vicissitudes of the human predicament – a lack of faith, or better a lack of the very strength that it
takes to have faith”. Dit zegt oud-ambassadeur Kennan dus in
een nieuw boek The Nuclear Delusion. Volgens mij heeft het allemaal geen ene moer met „faith” te maken maar met gezond
verstand.
28 maart 1983

Excerpts from Interview
With Andropov on ABM
MOSCOW, March 26 (Reuters) – Following are excerpts from an interview with Yuri V.
Andropov, the Soviet leader, on President Reagan’s proposal to develop a defense against
nuclear missiles. The interview is to appear Sunday in the Communist Party daily Pravda
and was distributed in translation by the Soviet press agency Tass.
Laymen may find it even attractive as the
President speaks about what seem to be defensive measures. But this may seem to be
so only on the face of it and only to those
who are not conversant with these matters.
In fact, the strategic offensive forces of
the United States will continue to be developed and upgraded at full tilt and along
quite a definite line at that, namely that of
acquiring a first-nuclear-strike capability.
Under these conditions the intention to
secure itself the possibility of destroying
with the help of the ABM defenses the corresponding strategic systems of the other
side, that is of rendering it incapable of
dealing a retaliatory strike, is a bid to disarm the Soviet Union in the face of the US
nuclear threat.
One must see this clearly in order to appraise correctly the true purport of this
„new conception”.
Should this conception be converted into
reality, this would actually open the floodgates to a runaway race of all types of
strategic arms, both offensive and defensive.
Offensive-Defensive Link
When the USSR and the USA began dis-

cussing the problem of strategic arms, they
agreed that there is an inseverable interrelationship between strategic offensive and
defensive weapons. And it was not by
chance that the treaty on limiting ABM systems and the first agreement on limiting
strategic offensive arms were signed simultaneously between our countries in 1972.
The sides recognized the fact that it is
only mutual restraint in the field of ABM defenses that will allow progress in limiting
and reducing strategic systems.
The United States intends to sever this
interrelationship.
The present Administration is continuing
to tread an extremely dangerous path. The
issues of war and peace must not be treated
so flippantly.
The question prompts itself: What is the
President’s idea of the standards of conducting relations with other states?
All attempts at gaining military superiority over the USSR are futile. The Soviet
Union will never allow them to succeed. It
will never be caught defenseless by any
threat.
Let there be no mistake about this in
Washington. It is time they stopped devising one option another in the search of the
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leaders are trying today to turn the European countries into their nuclear hostages.
Washington’s actions are putting the entire
world in jeopardy.

Volgens de BBC besteedt de Britse pers enorm veel aandacht aan
Andropovs uitlatingen over de bewapeningswaanzin van Ronald Reagan en de zijnen. Eindelijk valt het woord „crazy” in
dit verband in Moskou, wat Philip Handler al enkele jaren geleden gebruikte in zijn interviews met mij, voor het beoogde
boek.
Dusko Doder meldde in de International Herald Tribune 101 dat
Joeri Andropov Daniel Ortega van Nicaragua heeft ontvangen
(met een foto in het Kremlin), om te onderstrepen dat hij na
een korte ziekte (dit wordt dus niet ontkend) weer volop aan
het werk is. Ook Time publiceerde een reportage NEW MYSTERY IN THE KREMLIN. Het blad constateert dat de voormalige
KGB-chef duidelijk gewicht had verloren en korte tijd uit het
zicht was verdwenen.
Ik denk dat de breinen van de sovjets op het punt van oorlog
en vrede en atoomconfrontaties aanzienlijk minder geschift zijn
dan de breinen van de Amerikanen, die in dit opzicht op alle
fronten van god los zijn.
In de stad had ik moeite mijn tranen te bedwingen. Ik had het
gevoel dat Eduard ergens dichtbij was. Eigenlijk zocht ik overal haar hem. Wie weet lijd ik aan een hallucinatie. Hoe werkt
zoiets? Ik zou nu Peter willen spreken.
Ik wandelde bij Ernst van Eeghen binnen en vertelde van Dirk
Keijer gehoord te hebben dat de BVD van mening zou zijn – en
rond kletst blijkbaar – dat ik hem pro-sovjet beïnvloedde. Tot
mijn stomme verbazing was mijn opmerking aanleiding voor
hem me te vertellen dat hij bezoek van de BVD had gehad. De
heren hadden hem gewaarschuwd voor mij op te passen en
vooral niet te intiem met mij om te gaan. Ernst heeft ze daarop
gevraagd of ze dachten dat ik een sovjetspion was. Dat was niet
het geval, maar toch was voorzichtigheid geboden. Ik werd absoluut razend, maar liet er niets van merken. Hij liet het er verder bij en vervolgde, precies zoals ik had verwacht, uitgebreid
met advies te vragen over hoe hij nu verder met Georgii Arbatov moest omspringen. Eerst zei hij dat hij Arbatov wilde telegraferen. Hij zei een belangrijke boodschap voor hem te hebben. Ik antwoordde dat ik het plan met generaal David Jones
101 International Herald Tribune, 26 maart 1983.

81

Amsterdam

best ways of unleashing nuclear war in the
hope of winning it. Engaging in this is not
just irresponsible, it is insane.
One should come to realize that the US
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niet voldoende vond, om thans reeds als „belangrijke boodschap” op te blazen. Hij probeerde hiermee alleen maar om
weer in contact met Arbatov te komen. „Op die manier gaat
hij denken: daar heb je Van Eeghen weer met een canard, terwijl als je op een dag werkelijk iets belangrijks zou hebben, je
krediet is verspeeld.”
Van Eeghen scheen zich zorgen te maken, dat als Georgii Arbatov dezer dagen zelf in de VS zou zijn, hij direct zelf in contact zou treden met senator Sam Nunn of generaal Jones. Ja, en
dan zou Ernst uitgeschakeld zijn. Uiteindelijk besloten we Arbatov een brief te sturen om een afspraak met hem te maken
voor een gesprek, direct na zijn aankomst in de VS.
Hij vroeg mevrouw Pannekoek102 binnen te komen en zei:
„Dan kan jij het ook horen.” Hij dicteerde een brief aan Arbatov. Daarop belde hij ambassadeur Viktor Beletski in Den Haag
en maakte een afspraak om de diplomaat om 16:00 uur te ontmoeten. Ik zei: „Beletski blij dat hij een reden heeft straks in
Moskou naar Arbatov te gaan met jouw brief. Arbatov blij dat
jij het spel begint te spelen zoals Arbatov dit van je verwacht.
En Van Eeghen blij, want hij kan Arbatov te pakken krijgen alvorens de man hem mogelijk in Washington buitenspel zet.”
Ook maakten we plannen voor een bezoek van Ernst aan
Ruud Lubbers. Ik vertelde hem dat Beletski mogelijk een diner
zou geven voor een aantal prominenten, maar vroeg hem met
nadruk niet te laten merken dat hij al van dit plannetje op de
hoogte was. Je bent bij Van Eeghen nooit zeker of hij dan ook
inderdaad zijn mond houdt.
Ik sprak ook nog even over enkele voor mij belangrijke zaken,
maar daar luisterde hij nauwelijks naar – zijn hoofd was elders.
Over Philips zei hij wel: „Play it very, very cool. En als je over
geld spreekt, doe het dan nooit in de eisensfeer maar op de
toon van ‘het zou redelijk zijn als’. Je moet in de zakenwereld
er altijd voor zorgen dat je samen naar gewenste resultaten toewerkt.”
De druk van Washington op Noorwegen en Nederland om het
aardgasproject van de Sovjet-Unie en de pijpleiding naar het
Westen niet tot volle bloei te brengen, is weer toegenomen.
Lubbers was bij Reagan en George Shultz op het Witte Huis.
Nederland werd geadviseerd in plaats van Russisch aardgas het
duurdere Noorse gas te kopen. Ik denk dat Lubbers er niet intrapt. Wat denken ze wel in Washington? De Amerikanen proberen steeds meer overal de lakens uit te delen.
102 De persoonlijke secretaresse van de Amsterdamse koopman.
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The New York Times, 28 maart 1983, door Bernard Nossiter.
The New York Times, 27 maart 1983, door Bernard Gwertzman.
Zie bijlage 16.
Hij zou wel mijn boek over Bouterse uitgeven.
Later bleek dat ik dat verkeerd had ingeschat.
Time, 28 maart 1983.
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Opmerkelijk is ook dat vaste bondgenoten van Amerika als
Spanje, Pakistan en wij, in de Veiligheidsraad hebben aangegeven geen geloof te hechten aan Amerikaanse verklaringen voor
wat zich werkelijk in Nicaragua afspeelt.103 Washington staat
totaal alleen in de Veiligheidsraad. De hele wereld kan met
open ogen waarnemen dat Amerika alles in het werk stelt om
de Sandinistische regering van Daniel Ortega omver te werpen. The New York Times meldde zelfs uit Washington dat de
regering-Reagan ook niet de moeite neemt om te verbergen
dat de VS anti-Sandinistische krachten in Nicaragua uit alle
macht steunen.104 Het is een onvoorstelbaar schandaal wat er
gebeurt.
De heren Janmaat en Vierling hebben samen een brief gericht
aan Desi Bouterse in Paramaribo.105
Erica van Eeghen inviteerde me voor het avondeten, maar ik
kon dit niet aannemen omdat uitgever Jan Mets naar Amerbos
zou komen. Hij is een CPN’er met contacten bij uitgeverij Pegasus. Hij aarzelde over Desi Bouterse. Hij zei nooit een boek
over de man uit te geven.106 Ik dacht: wat ben ik toch naïef. Ik
haal een visje en een wijntje en het enige waar Mets in is geïnteresseerd, uit pure nieuwsgierigheid, is Willem Oltmans eens
in eigen omgeving te zien opereren.107 Ik vroeg om een voorschot op een boek over Bouterse van 5.000 gulden dat geen
bezwaar leek. Wanneer het 12,50 gulden zou kosten en hij zou
vierduizend exemplaren drukken, zou dat haalbaar zijn. Maar
het voorschot zou hij pas in april kunnen betalen, wanneer het
Centraal Boekhuis met hem afrekende. Hoe dus een reis naar
Suriname te financieren?
Time spreekt over „checkbook journalism” en zegt dat Europese journalisten, vooral in Engeland en West-Duitsland, sneller bereid zijn om voor nieuws te betalen. „Once a story has
been purchased,” aldus Time, „the winning bidder can control
when, how and even whether it will be made public.”
„It is completely unethical for any newspaper, by exercise of
the power of the purse, to block dissemination of the news,”
aldus de Press Council.108
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29 maart 1983

Chris van Esterik schreef in Vrij Nederland, dat Luns in 1966
Brits Guyana met geweld mores wilde leren. Het blad kost nu
3,75 gulden. Ik begin er niet meer aan.
Advocaat Voetelink adviseerde me vandaag om met de BVD, als
Nederlandse realiteit, te leren leven. „Ik word ook herhaaldelijk als deken der advocaten bedreigd, dus ik heb nu ook een
geheim telefoonnummer.” Hij redeneerde aldus: „De BVD zou
gewoon ontkennen iets dergelijks tegen Ernst van Eeghen te
hebben gezegd. En wat Philips betreft, is het helemaal beter om
over de BVD te zwijgen.” Ik vroeg me namelijk af of de BVD
ook Gerrit Jeelof was gaan vertellen toch vooral niets met „die
gevaarlijke Oltmans” te maken te hebben. „Wanneer u er werk
van zou maken, zijn uw betrekkingen met Van Eeghen geruïneerd, dus het is beter niets te doen,” aldus mijn raadsman. Hij
zei verder dat ik hem tot dusverre 4.500 gulden schuldig was.
Ik belde met Ernst, omdat ik morgen naar Gerrit Jeelof in
Eindhoven ga. „Hij zal misschien eerst proberen je af te weren,” aldus de koopman. „Zulke kerels spelen altijd zulke spelletjes. Je moet niet opvliegen en zorgen dat je een evenwichtige indruk maakt en in redelijkheid proberen tot een vergelijk
te komen.”
Peter belde op vanuit Tilburg. Ik vertelde hem over wat de
BVD had geflikt, hoe Keijer me waarschuwde, en hoe vervolgens Van Eeghen een en ander had bevestigd.
Aurelio Peccei schreef een voortreffelijk brief aan Jermen
Gvishiani, dat het volkomen normaal zou zijn voor een post als
consultant voor de conferentie in Wenen van de club van Siline en Goor een renumeratie van 5.000 dollar per maand te
ontvangen.109 Ik ben hem daar erg dankbaar voor.
30 maart 1983

Gisteravond laat belde Jan Mets. Hij was bereid het beoogde
boek met Desi Bouterse uit te geven en 4.000 gulden vooruit
te betalen.
Paul Newman zegt in gesprek met Playboy dat men rustiger
leeft, wanneer je van tevoren incalculeert „that you are going
to be screwed by most people”. Dat mag waar zijn, alleen ik zal
er nooit aan wennen en ik wil er niet aan wennen. En misschien het allerergste is nog wel dat je uiteindelijk bedonderd
wordt door iedereen, inbegrepen je eigen moeder, Aunty of
Miss B.B., zoals Beatrix haar noemde, en zelfs Peter. Het zijn
109 Zie bijlage 17.
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Eindhoven
Mijn tikker klopt sneller. Ik ben super nerveus.
De lunch met Jeelof is prima verlopen. We hadden uitstekend
contact. We spraken anderhalf uur samen. Misschien is er nu
toch een nieuwe basis voor samenwerking gelegd. Om te beginnen, het nieuwe gebouw voor de Raad van Bestuur, waar
dus ook Gerrit zetelt, is inderdaad geweldig. Ben ik ziek geworden? Nee, dat is natuurlijk het gevolg van de wijn. Ik neem
een aspirine.
We hebben eerst heel uitvoerig over Claus en Beatrix gesproken en wat me daarover sinds jaren bekend was. Vervolgens
kwam Aurelio Peccei ter sprake, die hij niet kende, en wat ik
zo voor de Club van Rome had ondernomen, inbegrepen het
oprichten van het Forum Humanum voor jongeren. We liepen
nog tegen Pannenborg aan die in een ander privévertrek de
lunch gebruikte. Uiteindelijk belandden we bij de zaken.
Hij zei dat mijn brief over de geldelijke aangelegenheden tussen Philips en mij hem onthutst had. Daar was ik al bang voor
was en ik zag het aan hem. Ik voerde geduldig en rustig aan dat
ik wel heel lang pro deo voor Philips had gelobbyd, mede omdat na alle pogingen om te regelen dat Jermen Gvishiani in
Eindhoven zou worden ontvangen, Philips dit uiteindelijk botweg had geweigerd. Ik had me voor het gedrag van Philips zeer
gegeneerd tegenover de sovjets, en verder maar niets tegen
hem over geld gezegd. Ook herinnerde ik eraan dat hij bij mijn
laatste bezoek en onze lunch op dezelfde plaats, ik een verkeerde deur in wilde gaan. Hij had toen opgemerkt: „Door die
deur ga je straks je centjes halen.” Uiteindelijk zei hij inder85

Amsterdam

misschien maar hele kleine voorvallen, maar ze gebeuren. Ik
denk trouwens dat ik mezelf er ook gewoon bij kan rekenen.
Niemand heeft zijn brein echt onder controle, niemand.
Ik belde vanmorgen met Erica op een moment dat ze mijn
nummer draaide. Ik vroeg haar een schietgebedje te doen voor
de bevredigende afloop van het komende gesprek met Jeelof.
Ook al hangt mijn leven niet helemaal af van wat er straks zal
gebeuren.
De aandelen ACF hebben 170 punten bereikt. Ik belde er met
mijn broer Theo over. Hij zei: „Je daarover druk maken, om
over wat je hebt verloren, is als je druk maken over Karel de
Grote, tenzij je een dissertatie over de man zou moeten schrijven.” Casper vond het antwoord van Theo erg leuk. Peter en
ik helemaal niet. Vooral omdat ik voornamelijk op advies van
Theo en Casper de aandelen heb omgezet in goud.
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daad: „Als je aanwijsbare diensten hebt bewezen, zullen we die
natuurlijk betalen.” Ik vertelde bijvoorbeeld over de order
voor een miljoen cassettebandjes. Hij maakte notities op de
achterkant van het Philips-dagmenu en zou er ogenblikkelijk
over bellen, want dan zou mij een percentage van het contract
te beurt vallen.
Hij gaf aan dat Viktor Beletski er voor had gepleit mij als consultant in te schakelen vanwege mijn uitstekende contacten in
Moskou. „Scherp mannetje die Beletski,” zei Gerrit. Hij zei
dat de man die ze naar de USSR hadden willen zenden, inmiddels andere taken had gekregen, dus er zou iemand anders worden benoemd. Het zou uiteindelijk helemaal aan de wensen
van die persoon liggen of hij van mijn diensten gebruik wenste
te maken. Ik dacht: neem een ander in de maling. Een woord
van jou, Gerrit, en ik zit er in.
Ik maakte in die geest een opmerking. Hij antwoordde dat de
Raad van Bestuur mijn benoeming zeker zou steunen, maar
dat hij om psychologische redenen zo redeneerde ten aanzien
van de man die Philips in Moskou ging vertegenwoordigen.
Tot tweemaal toe zei hij hardop zich af te vragen hoe ik mijn
public relations-capaciteiten te gelde zou kunnen maken. Ik
kreeg daarom sterk het gevoel dat ik met dit bezoek een brug
verder ben gekomen.
Hij liet me de nieuwe vergaderzaal van de Raad van Commissarissen zien en beneden de VIP room. Ook deze was ongelooflijk rijk uitgerust. Het gebouw was door een Deense architect
neergezet in samenwerking met enkele Nederlandse ontwerpers. Hij zorgde voor een auto met chauffeur om me terug naar
het station te brengen. Er bestaat geen twijfel over dat dit bezoek ons een stap dichter bij elkaar bracht. Hij refereerde aan
het bezoek van Ernst van Eeghen en voegde er aan toe dat het
nog niet tot zaken tussen Philips en Van Eeghen was gekomen.
Trein naar Den Haag
Het aantal kernkoppen in de wereld zal in 1990 tot 70.000 zijn
opgelopen. Volgens Frank Barnaby van SIPRI in Stockholm
voldoende om de menselijke soort vrijwel geheel uit te roeien.
In Californië zijn 760 betogers gearresteerd, die zich verzetten
tegen proeven met de nieuwe intercontinentale MX-kernraket
bij de luchtmachtbasis Vandenberg.
Mick Jagger vertelt zijn leven aan de uitgever Weidenfeld in
Londen voor twee miljoen pond of 8,5 miljoen gulden. Uitgever Faber wilde „maar” 1,5 miljoen pond betalen en zat er dus
naast. En de boer, hij ploegde voort.
86
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Peter was oprecht verontwaardigd over wat ik nu weer over de
BVD te weten ben gekomen. Hij zei: „Alleen al om wat ze hier
jou hebben aangedaan, I will shit the rest of my life on Holland.”
Dirk Keijer zei iets dergelijks. Hij gaf in 1976 Holland op „and
I screwed them ever since”.
Op de receptie ter gelegenheid van het afscheid van Gijs van
der Wiel bij de RVD was „heel Nederland” aanwezig. Wanneer
je Lubbers met een type als Rietkerk ziet langsschuifelen, valt
het op dat ze absoluut geen uitstraling hebben en geen indruk
achterlaten. Wanneer je Lubbers op straat zou zien lopen en
niet wist dat hij premier was, dan zou zijn beroep van alles
kunnen zijn, tot en met handelsreiziger. De eerste tegen wie ik
aanliep was Bibeb, meer dan ooit een hekserige indruk achter
latend. We gingen samen in de rij staan om Gijs de hand te
drukken. Ik sprak Carel Enkelaar aan over mijn aanstaande reis
naar Desi Bouterse, en hij vroeg me Leo Kool te benaderen.
Hij zei dat Pieter de Vink toevallig morgen met ambassadeur
Herrenberg zou spreken. Ik dacht aan de woorden van Gerrit
Jeelof: „Je krijgt niets in het leven zonder gevecht.” Ik zal met
de ambassadeur zien te regelen dat ik Bouterse exclusief krijg
als het mogelijk is, want dan neemt de NOS-televisie wel een
gesprek met hem.
Teengs Gerritsen vertelde mijn visitekaartje in een album te
hebben geplakt. Ik zou hem weer eens willen spreken. Ook
Van der Mey, de zwager van Emile van Konijnenburg, was
aanwezig. Wat deed hij hier? Zou het archief van Van Konijnenburg helemaal niet weg zijn gegooid, maar naar de rijksarchieven zijn gegaan?
Ik wilde gauw terug naar Amsterdam om samen met Peter op
Amerbos een afscheidsmaaltijd te gebruiken. We zijn nog om
22:00 uur in de polders gaan fietsten, waar hij altijd intens van
geniet.
NRC Handelsblad heeft gisteravond eindelijk mijn reactie op het
artikel met Levchenko (Vermaat) gepubliceerd. Wat laat An
Salomonson zich toch kennen. Zij heeft er zorgvuldig mijn
vermelde Amerikaanse editie van het Arbatov boek met een
voorwoord van senator J. William Fulbright en een commentaar van oud-ambassadeur George Kennan uitgeknipt.
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Arbatov
De overgelopen KGB-officier, Levchenko, heeft in gesprek met J.A.E. Vermaat in
NRC Handelsblad van 18 maart verkondigd, dat Georgii Arbatov, directeur van het
Instituut voor de USA & Canada van de
USSR Akademie van Wetenschappen een
voornaam Sovjet propagandist zou zijn. Ik
wijs er op, de heer Arbatov sedert 1970 van
nabij gekend hebbend, dat hij in de eerste
plaats wetenschapper is en directeur van
een wetenschappelijk instituut. Om die reden heb ik ook een boek met Arbatov geschreven over de Sovjet buitenlandse politiek. Arbatov stelt er bovendien prijs op
wetenschapper te blijven. Ik vroeg hem onlangs of berichten over een mogelijk ambassadeurschap in Washington juist waren,
omdat Anatoly Dobrynin Andrei Gromyko
zou gaan opvolgen, die op zijn beurt staatshoofd van de ussr zou worden, waarop Arbatov te kennen gaf zijn huidige post te willen voortzetten.
Wat betreft de aanbeveling van Levchenko dat het een juiste beslissing was de Sovjet-Unie geen Consulaat-Generaal in Rotterdam toe te staan zij het volgende
aangetekend. Onlangs werd mij in Moskou
gezegd, dat het Sovjet-ministerie van bz
aan de Nederlandse ambassade in Moskou
had meegedeeld, geen plannen te hebben de
graanoverslag naar Antwerpen of Hamburg

te verplaatsen, ondanks dat het kabinet
Lubbers de vestiging van een ConsulaatGeneraal had verhinderd. Wat de heer Vermaat verzuimde aan Levchenko te vragen
was, of de KGB’er niet van mening was dat
de in Nederland opererende KGB agenten
geen handlangers zouden hebben gerekruteerd.
Het kabinet zou bovendien geen Consulaat-Generaal toestaan, omdat het zou worden volgepropt met elektronische spionageapparatuur. Alsof de dagelijks in de
Rotterdamse haven aanmerende Sovjetschepen niet over dezelfde elektronische
apparatuur zouden beschikken. Terwijl ten
overvloede Sovjet-spionagesatellieten het
hele gebied van West-Europa uitkammen,
ook Nederland. Om die redenen hebben dan
ook zowel Hamburg als Antwerpen al vele
jaren toegestaan dat Sovjet Consulaten-Generaal werden gevestigd. Alleen Den Haag
stelt zich in dezen bespottelijk op. Daarbij
komt, dat mij in Moskou op hoog niveau
werd verzekerd, dat indien ambassadeur
Beletski zijn dreigement uitgevoerd zou
willen zien, en Moskou zou adviseren de
graanoverslag naar elders te verplaatsen, dit
onherroepelijk zou geschieden.
Willem Oltmans,
Amsterdam

Peter las uit NRC Handelsblad voor, dat de ambassadeur in Harare, A.L. Schneiders, de bezorgdheid van de regering over berichten aangaande massale slachtingen in het land had overgebracht aan Mugabe. „Wat klinkt zoiets belachelijk,” was zijn
commentaar.
31 maart 1983

Peter belde vanmorgen vroeg nog vanaf het Centraal Station:
„Dank voor al je lievigheid.” Het was opnieuw pijnlijk hem
weer naar Londen te zien vertrekken.
Ik belde met ambassadeur Herrenberg. Hij stond op het punt
Pim Reijntjes en Pieter de Vink van de NOS te ontvangen. Hij
vertrekt komende week naar Paramaribo voor overleg met
Desi Bouterse. „Zeg maar niet langer ambassadeur,” zei hij.
„Zeg maar Henk.”
Voetelink had me gezegd dat hij uit een gesprek met Wibo van
de Linde had opgemaakt dat deze mij eigenlijk een warm hart
88

110 Zie Memoires 1925-1953.
111 Bouterse is nooit een speelbal van het communisme geweest of geworden.
112 International Herald Tribune, 26 maart 1983.
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toedroeg. Hij moedigde me aan een televisiegesprek met Bouterse aan de TROS aan te bieden, wat ik heb gedaan. Tot mijn
niet geringe verbazing, refererend aan Voetelink, schrijft Wibo
mij geïnteresseerd te zijn. Alsof er nooit een proces tegen Time
en de leugens van Wibo en zijn kompaan Robert Kroon over
mijn zogenaamde KGB-activiteiten is geweest. Wibo weet donders goed wat zich toen heeft afgespeeld. Zal hij het ooit toegeven?
In Indonesië worden volgens een mensenrechtenorganisatie,
de Indonesian Legal Aid Institute, honderden mensen gearresteerd, die gewoon verdwijnen. Suharto is zijn moordpraktijken
allerminst verleerd. Het wordt tijd weer een paar Oranjes op
visite te sturen.
Jacob van der Gaag kwam lunchen. Hij loopt tegen de tachtig
en wordt toch wel oud. Hij had de Röells bezocht.110 Moeder
Röell is moddervet en is nu 87 jaar. Hij wist niet dat ze niet van
adel was, terwijl ze elkaar sinds begin jaren vijftig kennen, toen
Inez met haar moeder in Havana was.
Van der Gaag vertelde nog iedere maand een bezoek aan de
oude Willem Drees te brengen, die nu 97 jaar oud is. Drees
had gezegd: „Ik wil dood, maar mijn kinderen zijn er tegen.”
Hij zou bereid zijn een voorwoord te schrijven voor het komende boek van de oud-ambassadeur.
Hij noemde Fidel een idealist, „eerlijk, maar niet intelligent.
Desi Bouterse is ook niet intelligent en hij zal een speelbal van
de sovjets worden.”111 Dat ga ik uitzoeken in Paramaribo. Ik
heb er zin in.
Van der Gaag zei ook: „Er is niets wat je tegen de BVD zou
kunnen ondernemen. Die dingen doen ze, ja, dat weet ik.” Hij
reageerde op wat ik vertelde over hoe ze bezig waren geweest,
bijvoorbeeld bij Ernst van Eeghen. „Ik ben agnosticus,” vertelde hij. „Er moet iets zijn na de dood. We weten natuurlijk niet
wat, maar het is meegenomen als het er is.”
Stephen Cohen, professor aan Princeton University, noemt
„Sovietophobia” een ernstig Amerikaans probleem.112 Eindelijk gaat er een stem op die de vinger op de wonde legt. „Sovietophobia is the exaggerated fear of the threat.” Dit is wat ik na
twaalf jaar Moskou weet. Cohen noemt het een „political disease” en schrijft: „Its symptoms include militarized thinking
about us-Soviet relations, alarmist assertions about Soviet intentions and capabilities, and baseless claims that the United
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States is imperiled by strategic ‘gaps’. Sovietophobia re-emerged
in a form more dangerous than the Cold War epidemic.” Cohen spreekt over een pathologische Amerikaanse reactie op de
USSR. „Clearly there is a major discrepancy between American
perceptions and Soviet realities.”
„The United States, unlike most nations, still has not fully admitted that the Soviet Union, whether we like it or not, has
become a legitimate great power with comparable interests and
entitlements in world affairs. President Reagan’s position is:
The Soviet Union is the focus of evil in the modern world and
thus an illegitimate power.” En tenslotte vraagt Cohen: „Are
we ready, after three decades of political supremacy to recognize the Soviet Union as a coequal legitimate power?”
Terugkijkend naar dit artikel van Stephen, met wie ik kort hierna
bevriend zou raken, moet worden geconstateerd, dat twee jaar
voor het aantreden van Mikhail Gorbatsjov, er twee stromingen
waren. Reagan en de zijnen zetten alles op alles om de Sovjet-Unie
de das om te doen. Commentatoren als Stephen Cohen en de
meerderheid in West-Europese politieke kringen, benaderden het
Sovjetimperium in de geest als hier beschreven: laten we accepteren dat de USSR er is en laten we door samenwerking, zaken doen
en door kalm de dingen laten ontwikkelen, proberen de SovjetUnie te beïnvloeden en helpen om dichter naar het Westerse systeem toe te groeien met behoud van het marxisme-leninistische
karakter van de sovjetsamenleving. De benadering van Reagan en
de zijnen zou de overwinning brengen, althans op het eerste gezicht. Het Kremlin spatte uit elkaar maar er zal moeten worden afgewacht welke gevolgen dit voor Europa en de wereld op den
duur met zich mee zal brengen. Althans, zo zie ik dit in 1996.
1 april 1983

Opmerkelijk gisteren was, dat Jacob van der Gaag het eigenlijk
met me eens was dat de Oranjes van het koningschap moesten
worden bevrijd. Hij wist niet dat Beatrix een konvooi trucks
en tientallen lakeien mee naar Engeland had genomen om het
koningstheater naar behoren te kunnen opvoeren.
Ik heb een uur piano gestudeerd, waarna ik besloot tante Jetty
in Wassenaar te gaan bezoeken.
In A Record of two Friendships van Miguel Serrano – het gaat om
C.G. Jung en Hermann Hesse – zegt Hesse: „I have only
friends who are younger than myself.” 113 Dit spreekt me aan.
113 Miguel Serrano, A Record of Two Friendships, Schocken Books, New York, 1966.
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116 The New York Times, 27 maart 1983.
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Waarom is dit ook bij mij zo? Ook zegt Hesse: „The act of dying is like falling into Jung’s Collective Unconscious, and from
there you return to form, to pure form.”
Vreemd om te bedenken dat dit boekje met „de stemmen” van
Jung en Hesse al sinds 1969 ongelezen in mijn kas heeft gestaan.
Tante Jetty maakte het uitstekend, haar hoge leeftijd in acht genomen. Zij was het er volkomen mee eens dat totems als koningshuizen uit de tijd waren, wat ik opmerkelijk vond uit haar
mond.
Paul Nitze heeft weer een uiterste poging ondernomen – met
steun van Ronald Reagan – om het wapenoverleg met Moskou over nucleaire middellangeafstandsraketten in Europa
weer op gang te brengen. De sovjetvertegenwoordiger Yuli
Kvitsinsky zei na de ontmoeting met Nitze niet erg optimistisch te zijn. Dusko Doder meldde uit Moskou dat alle tekenen
erop wijzen dat een nieuwe fase in de Koude Oorlog is ingetreden.114
Burroughs, Hoffmann-La Roche, Warner Lambert en G.D.
Searle bevinden zich in een wedloop wie het eerste een afdoende medicijn zal hebben ontwikkeld om herpes te bestrijden. Naar schatting lijden nu reeds twintig miljoen Amerikanen aan dit virus. „Herpes, transmitted by physical contact with
infected areas of the skin, is caused by two viruses in the same
family that causes chicken pox. These viruses are Herpes Simplex i, which infects the mouth with cold sores or blisters, and
Herpes Simplex II, which infects the genital area with blisters,
lesions or other symptoms that are often more serious. Genital
herpes is also often accompanied by headaches and flu-like
symptoms.”115 Soms vraag ik me af hoe ik in de VS deze dans
ben ontsprongen.
Anthony Lewis slaagde er weer in Reagan belachelijk te maken door de fantasieën van de president over „missile defenses
in space” als „gevaarlijk” te bestempelen en „a mixture of
wishful technology and muddled strategy”. Hij haalde er Jerome Wiesner bij, die onderstreepte dat het te betwijfelen viel of
„antimissile devices in space” effectief zouden zijn, „but even,
if they do, it is wishful thinking to believe that they would provide impenetrable defenses”.116 Wiesner: „There are 10.000 or
more nuclear weapons on each side. A defense system that
would knock out 90 or 95 per cent would be a miracle – and
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the remaining 5 or 10 per cent would be enough to totally destroy civilization.” Ga er maar aan staan.
Waar Wiesner verder voor waarschuwde, was dat de Amerikanen geen patent hebben op antiraketwapens, dus het geklets
van Reagan betekent in feite niets anders dan „a new cycle in
the arms race”.
Wat ook buitengewoon sympathiek van Lewis is, is dat hij altijd weer terugkomt op de affaire Frank Snepp, de voormalige
CIA-medewerker in Vietnam, die een vernietigend boek
schreef, Decent Interval, over het Amerikaanse optreden in Vietnam. Lewis noemt het optreden van een 80-jarige rechter in
Alexandria, Virginia in deze zaak „a travesty of justice”, waarbij
ook het Hooggerechtshof van de VS een buitengewoon smerige rol speelde. „For Frank Snepp, the result was a personal disaster,” aldus Lewis. „A man who had wanted to do something
about the cruel way he thought we had treated our friends in
Vietnam, found himself branded a betrayer. His gross income
for three years, 140.000 dollars, was taken from him. He is still
hopelessly in debt, laboring under an unjust stigma, crippled in
his ability to write or speak.”117
2 april 1983

De BBC vertelde vanmorgen dat alle Britse bladen – met de gebruikelijke uitzondering van de communistisch gezinde Morning Star – de kant van Margaret Thatcher hebben gekozen, ook
in hoofdartikelen, tegen de anti-atoomwapen demonstranten.
De protesterenden vormden een menselijke keten van twintig
kilometer. Het zegt alles over de gesteldheid van de Britse pers.
Amsterdam - Zürich, Swiss Air 793
Ik voel me ontroostbaar over mijn lieve jongen. Er waren twee
vertrekkende Transavia-toestellen, naar Catania en naar Rome.
De gedachte dat Eduard ook op de luchthaven zou kunnen
zijn, maakt me onrustig.
Neuheim, Zwitserland
Theo en Nellie haalden me in een opperbeste stemming af. Ik
had een lang gesprek met mijn broer.
„In my long psychiatric experience I never came across a marriage that was entirely self-sufficient”, aldus C.G. Jung. „Moreover, a marriage which is devoted entirely to mutual understanding is bad for the development of individual personality.
117 The New York Times, 23 maart 1983.

92

Pasen 1983

Sneeuw. Ik schreef aan het ontbijt in Eduards carnet.
Ik keek met Nellie naar een film over Franciscus van Assisi. Ik
raakte er gedeprimeerd van. Hierbij gevoegd het besef dat wil
ik overleven het noodzakelijk zal zijn de komende jaren me
bezig te houden met heren als Jeelof, Van Eeghen, De Bruin,
Baaij en de rest, it gives me the creeps. Ik probeer met werk als ad118 Stern, 30 maart 1983.
119 The New York Times, 30 maart 1983.
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It is a descent to the lowest common denominator, which is
something like the collective stupidity of the masses”. En
verderop zegt hij: „Such is love, the mystic flower of the soul.
This is the centre of the Self ”.
Stern wijdt een artikel aan Herbert von Karajan. Hij werd geopereerd en toen hij uit de narcose kwam ontdekte hij inzichten in muziek te hebben verworven, die hij niet eerder kende.
„Ich bin aus dieser schlimmen Krankheit wie ein Neuer herausgekommen. Um mit Goethe zu sprechen: Die alte Haut ist
herunter”. Bovendien, wanneer de operatie vijf dagen later zou
hebben plaatsgehad, zouden de artsen te laat zijn geweest en
was de dirigent verlamd geworden.
Hij denkt dat hij geen tijd meer zal hebben om alle symfonieën
van Mahler te dirigeren. Hij moet er nog vijf laten opnemen:
„Mein Leben reicht dazu nicht mehr aus, das weisz ich”. Maar
je weet het immers nooit? „Nach einem Konzert bin ich deshalb so erschöpft, daß ich kaum reden kann. Heisenberg hat
einmal gesagt, daß eine Schneeflocke in dem Augenblick, in
dem sie jemand in die Hand nimmt, ihre Struktur so verändert,
daß sie nicht mehr zu erkennen ist. So ist es auch mit der Musik”. En dan wijdt hij uit over noten en tonen. Een bijzondere
man.118
De lamstraal Edward Teller roemt Ronald Reagan dat hij zich
er niet bij heeft neergelegd dat er geen afweersystemen tegen
atoomwapens mogelijk zouden zijn. Geen wonder: veel van
zijn wijsheid op dit gebied haalt Reagan bij deze Teller. De
man schrijft in The New York Times: „Still, it cannot be excluded that, even before the end of this century, an appropriate
multiple shield may be found that completely protects America
from even a sizeable nuclear attack”. Teller trekt een vergelijking met hoe Roosevelt en Churchill „ons” van „the horrors
of Hitler” redden en zo zouden de initiatieven van Reagan
„ons” kunnen redden van een toekomstige oorlog „and provide us with the needed basis for a stable and lasting peace”.119
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viseur me drijvende te houden en op Amerbos te kunnen blijven wonen, nadat vrijwel alle deuren voor mij als journalist in
mijn gezicht werden dichtgekwakt dankzij de terreur vanuit
Den Haag.
Sydney Schanberg schreef in The New York Times dat de eerste
vereiste om een succesvolle consultant te worden is „a willingness to give advice”. Hij vervolgde: „Advice about anything.
There are legal consultants, engineering consultants, accounting consultants, architectural consultants, poll-taking consultants, television-coaching consultants, media-liaison consultants, efficiency consultants, insurance consultants, tourism
consultants, race-track consultants, Indian affairs consultants
and even consultants to give their opinions about the work of
other consultants”.120
Er worden honoraria gevraagd tot 10.000 dollar per dag. Henry Kissinger, in mijn ogen een oorlogsmisdadiger van formaat,
schijnt „the world’s premiere consultant” te zijn. Hij werkt alleen voor „multinational conglomerates” en voor buitenlandse
mogendheden. „He commands a quarter of a million dollars
just for his retainer fee”. Kan je nagaan wat een corrupte bende
het in de VS is.
Stern wijdt een artikel aan hoe de VS zich op een atoomoorlog
voorbereiden. Op de omslag (in kleur) het Witte Huis waarboven een atoombom in een paddenstoelwolk tot ontploffing
komt. Er zijn uitgebreide tekeningen bij. Onbegrijpelijk dat de
weerstand tegen de Amerikaanse atoombewapening in WestDuitsland, een land dat al eens vrijwel met de grond gelijk
werd gemaakt, niet veel en veel opstandiger is.121
4 april 1983

Ik had een ellendige ochtend omdat ik met Eduard bezig was.
Mijn gedachten bewogen zich tussen het besluit om Peter te
vragen naar hem te schrijven of om helemaal uit het leven te
vertrekken.
Het is me duidelijk geworden dat Theo en Nellie122 uiteindelijk zeker naar Zuid-Afrika zullen terugkeren. Ze zijn geleidelijk aan al aan het opruimen. Theo wil mij nu alle fotoalbums
van de familie teruggeven. Die had ik natuurlijk naar hem gebracht, zijnde de jongste van ons drieën. Hij zei dat hij zich niet
langer verbonden voelde met foto’s uit onze jeugd, inbegrepen
de foto’s waar hij zelf op stond. Hij illustreerde het gevoel met
120 The New York Times, 22 februari 1983.
121 Stern, 30 maart 1983.
122 Nellie was een Zuid-Afrikaanse. Theo had een Zuid-Afrikaans paspoort.
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13:30 uur
Ik heb me in de trein naar Genève in de restauratiewagon genesteld. Ik mis Eduard hartstochtelijk.
Dit bezoek aan Neuheim was buitengewoon geslaagd. Theo
kwam me in het hotel halen en had het bord subliem, veilig ingepakt. Hij herinnert me in zoveel opzichten aan onze vader.
Lausanne
Het lijkt nauwelijks mogelijk maar de affaire met Inez Röell
speelde zich hier meer dan dertig jaar geleden af.
Time produceert weer een omslag over geld voor de wapenwedloop en Star Wars.123 Voor 1984 trekt Ronald Reagan 274
miljard dollar uit voor bewapening en voor de komende vijf
jaar twee triljoen. Dit is natuurlijk allemaal meer dan dringend
nodig vanwege de totaal imaginaire sovjet-oorlogsdreiging,
waarvan de idiote Reagan misschien zelfs wel weet dat deze er
niet is. Natuurlijk wordt ook Edward Teller weer opgevoerd
met THE OLD LION STILL ROARS. Hij bemoeit zich nu al 44 jaar
met Amerikaanse bewapening, sinds 1939 toen hij president
Franklin D. Roosevelt een brief schreef dat een atoombom tot
de mogelijkheden behoorde, tot en met het absurde Star Warsplan.
Elseviers pakt het anders aan en publiceert een omslag DE ZIN
124
VAN DE KOSMOS.
Naarmate de grenzen van het wetenschappelijk onderzoek in onze tijd zichtbaarder worden, groeit de
behoefte om de samenhang te verhelderen tussen mens en kosmos.
Albert Camus was van mening dat het hoofd geen antwoord
weet op de vragen die het hart stelt. We moeten de absurditeit
van het bestaan eenvoudig recht in de ogen zien, haar niet verbloemen of ervan wegvluchten, maar pogen ermee te leven en
desondanks gelukkig te zijn, aldus dit artikel. Mij lijkt het een
contradictio in terminus om „geluk” te verwachten in reactie op
absurditeit.
123 Time, 4 april 1983.
124 Elseviers, 2 april 1983, door Rex Brico.
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een verrekijker die je omgekeerd voor je ogen houdt en waardoor alles wordt verkleind. Hij gaf me ook het Delfts blauwe
bord, dat moeder, tante Jetty en oom Gerrit Meijer voor onze
vader lieten maken bij zijn vijftigste verjaardag, als herinnering
aan de uitgave van de Instituten van Justinianus.
„The world is too unstable for reason,” zei Jung tegen Serrano.
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Er wordt op gewezen dat „aspecten van de schepping die tot
dusver tot de terreinen van mystiek en magie behoorden” als
gevolg van natuurwetenschappelijk onderzoek doorzichtiger
zouden zijn geworden. Dan schrijft Brico: „Dat nieuwe menszijn dankt hij aan zijn rationele, kritische instelling, die afrekent
met alles wat hij vroeger goedgelovig heeft aangenomen”.
Was dit maar waar. Het tegenovergestelde is het geval. De
overbagage aan goedgelovig geklets uit eeuwen her, wordt
klakkeloos doorgeprogrammeerd naar de breinen van nieuwe
generaties. Brico: „De waarheid, die vroeger gezocht werd in
de kerk, komt nu van het laboratorium”.
Daarop belandt de schrijver bij Teilhard de Chardin. De Franse
Jezuïet nam het geestelijke gehalte van de mens als uitgangspunt dat hij als het hoogst bereikte niveau van de kosmische
evolutie beschouwde. Voor hem schreden complexiteit en bewustzijn hand in hand door de kosmische geschiedenis. Ik
vraag me dit af. Chaos plus chaos is chaos in het kwadraat.
Emile Schiff verlaat de diplomatieke dienst als ambassadeur in
Australië. Zijn zoon Willem is nu secretaris van Beatrix en
Claus. Ik ken de man sinds de jaren vijftig en zestig in New
York. In 1966 filmde ik hem als ambassadeur in Djakarta voor
de NOS-televisie. Wio Joustra vat zijn carrière in de Volkskrant
samen. Schiff had zich beziggehouden met de afwikkeling van
de kwestie Nieuw-Guinea. „Tijdens deze periode ontstond
een hechte band met Luns”, aldus Joustra. Dat herinner ik mij
nog heel goed. Schiff is altijd een brave meeloper van Luns geweest. Hij is er ruimschoots voor beloond, met een sprong naar
de ambassadeurspost in Indonesië. Hij praat het faillissement
van Luns’ Nieuw-Guinea-politiek dan ook van A tot Z goed.
Zo belandt dit geklets dan in de dossiers en straks wordt aan de
hand hiervan de geschiedenis geschreven.
Op de vraag om het verschil tussen Sukarno en Suharto te omschrijven zegt Schiff het volgende: „Sukarno was een man van
wilde dromen, een volksmenner ook, die met taal en gebaren
voortdurend de mensen probeerde aan te trekken en in beweging te krijgen. Dat heeft president Suharto helemaal niet. Hij
is heel rustig, the smiling general. Sukarno, die toch heel veel gedaan had voor zijn land, was zo langzamerhand een potentaat
geworden die van de hele gang van zaken in de economie van
het land heel weinig idee had. Ze lieten hem ook maar praten.
Dat hij nooit naar Nederland is geweest was voor hem diep tragisch, dat zat hem heel hoog”.
Wat hier wordt gezegd door een Nederlandse ambassadeur is
klinkklare onzin. Wilde dromen? Wie heeft de Pancasila-filo96

5 april 1983

Genève, Hotel Alba
Gisteravond heb ik twee uur met André Schneider gesproken,
de vertegenwoordiger van Ernst van Eeghen in Zwitserland.
We zaten in Le Richemond. Hij maakte al meteen duidelijk
dat iedereen elkaar verkocht en verkwanselde in de zakenwereld. Hij schilderde Van Eeghen af als iemand die gouden bergen beloofde, maar hij adviseerde voorzichtig met hem te zijn.
De vader van André was een oude bekende van Ernst van Eeghen. Er waren echter problemen gekomen tussen beide heren. Van Eeghen was ook achter de rug van André om in Algerije aan de gang gegaan. Omdat André’s contacten daar prima
waren werd Van Eeghen nu in Algerije geweerd. Hoe langer
we samen spraken, hoe misselijker ik van alle verhalen werd.
Ernst had ook mijn naam niet tegen André genoemd. Pas toen
ik hem vanuit Zug opbelde, begreep hij dat ik de introducé van
Van Eeghen was. Wel had Van Eeghen steeds gezegd Schneider aan Abdelkader Chanderli te zullen voorstellen. We vroegen ons bovendien af waarom Van Eeghen had aangekondigd
zelf naar Genève te zullen komen. Vreesde hij een double-cross
(omdat hij zelf iedereen permanent double-crosses)? Ik word behoorlijk venijnig van dit smerige gemier.
Ik ben niet van plan Van Eeghen weer toe te staan in te sprin125 Wat vervolgens braaf door het fascistische Suharto-regime is overgenomen.
126 De Volkskrant, 2 april 1983.
127 The New York Times, 3 april 1983, door Serge Schmemann.
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sofie voor Indonesië bedacht en geproclameerd?125 Wie nam
het initiatief in 1955 tot het bijeenroepen van de Afro-Aziatische landen in de wereld te Bandoeng om een derde macht in
de Koude Oorlog in het leven te roepen, welke een bemiddelende rol zou moeten spelen om een botsing tussen Oost en
West te helpen voorkomen?
Waarom analyseerde Schiff niet behoorlijk de oorzaak van het
feit dat Sukarno nooit een pas op Nederlandse bodem zou zetten? Daar waagt deze mijnheer, als grote bewonderaar van
Luns, zich liever niet aan omdat hij uitstekend weet dat vooral
Luns zich met hand en tand heeft verzet tegen een mogelijk
staatsbezoek van Sukarno aan Den Haag.126 Ik geef geen cent
voor de herinneringen van Schiff.
Terwijl ik in Neuheim was gaf Andrei Gromyko „a virtuoso
performance” in Moskou, waar hij de pers te woord stond.127
Het doel van het optreden was voornamelijk om de jongste
Amerikaanse ontwapeningsvoorstellen te verwerpen.
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gen bij Chanderli, zoals hij dat eerder bij Jeelof heeft gedaan.
André zei dat hij de eerste jaren dat hij consultant was voortdurend in de boot was genomen, maar nu wist hij wat te doen om
dit te voorkomen.
Max Westerman heeft McGeorge Bundy voor Newsweek geïnterviewd.128 Die jongen maakt uitstekende vorderingen, zoals
ik heb verwacht.
15:15 uur, Geneve - Zürich
Abdelkader Chanderli arriveerde als afgesproken. We wandelden naar hotel Beau Rivage om rustig te kunnen praten. We
werden het eens over contacten met de Arab Development
Bank, waar hij gedurende vijf jaar in een toppositie aan verbonden was. Ook andere contacten zouden via mij lopen naar
Van Eeghen en Schneider. Hij zei: „I know the game we are
in, you don’t have to tell me anything, and I will help you to
get started as a consultant. Only when it does come to real big
business, let me know.” Zelf had hij zich uit veel zaken teruggetrokken. Hij wilde niet dat zijn twee zonen van 21 en 17 jaar
dachten dat de familie barstte van de poen en zij verder niets
meer hoefden uit te voeren.
Chanderli adviseerde om naast Algerije ook in Qatar zaken te
beginnen. „They are small, very rich, and want to get rid of
predominant British influences. They are open to contracts.
They asked me even.”
Ik vroeg mijn vriend mij in Qatar te introduceren, niet via
Schneider, maar direct. „Fine,” antwoordde hij meteen. „There
is a man from Qatar here in Geneva and I know him well. You
have to get your visa from him.”
André Schneider kwam naar ons toe, zoals ik hem had gevraagd, met een brief die onze samenwerking als consultants bestendigde. Chanderli bevestigde dat het een gedegen overeenkomst was en dat ik in zee kon gaan met Swiss Consult.129
17:00 uur
Science 83 130 heeft een omslagartikel over mijn dierbare vriendin Margaret Mead gepubliceerd. Ik zal het meteen voor Peter
– die haar ook heeft ontmoet – kopiëren. Ik ben dankbaar dit
zojuist te hebben gelezen. Boyce Rensberger schrijft dat Margaret zich over de jongste door Derek Freeman veroorzaakte
controverse over haar onderzoek op Samoa, geen moment van
128 Newsweek, 11 april 1983.
129 Zie bijlage 18.
130 Science 83, april 1983.
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Luchthaven Zürich
Tijdens de lunch met Chanderli, Van Eeghen en Schneider in
hotel Richemond, herinnerde ik mij in de flat van Chanderli
de telefoon te hebben aangenomen. Een stem zei: „À la part de
la princesse Aga Khan.” Ernst benadrukte meteen de Aga Khan
te hebben ontmoet. Chanderli vertelde een huis op Sardinië te
hebben gekocht dat viel onder een ontwikkelingsproject van
deze mijnheer. Ook had de Aga Khan 300 miljoen geschonken
aan de Universiteit van Pakistan, die zijn naam droeg. Hierdoor viel eigenlijk de opschepperij van Ernst van Eeghen in het
water.
Ik hield mijn hart vast toen Abdelkader Chanderli aan André
Schneider vroeg iets te vertellen over diens zaken in Algerije.
André antwoordde, precies zoals hij me had gezegd dat hij zou
doen, dat hij er de voorkeur aan gaf zijn zaken niet te bespreken. Toen Chanderli me later naar het vliegveld reed, merkte
hij hierover op dat het een keihard antwoord was geweest, wat
hem verlegen had gemaakt. Van Eeghen bleef na dit incident
enige tijd muisstil. Toch geloof ik dat André Schneider misschien de juiste weg bewandelde.
Daarop vertelde Van Eeghen op het nippertje twee tankers
voor het vervoer van gas aan Algerije te hebben verkocht. „I
hope they did not buy them,” zei Chanderli op zijn beurt
glashard. Tenslotte is hij jarenlang in de directie en later de gro99
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haar stuk gebracht zou hebben gevoeld. „She spent her whole
life wading eagerly into controversial issues”. Zo is het precies.
„She could never stay out of a juicy intellectual fray”, aldus
Rensberger. True!
Hij schrijft verder: „Mead’s scientific career would include the
ways in which children are brought up, the role of culture in
shaping personality, and, on a broader scale, how whole cultures cope with the transition to modern technologies and values”. Dat is het Luis Alberto Machado-programma in Venezuela, waarvan ik me afvraag of ik dit met haar besprak. „The
young, she said on campus after campus, must create the future
themselves.” Dat is ook mijn drijfveer om Aart van der Want
en diens vrienden (en de mijne) aan te moedigen zich in te zetten voor het Forum Humanum van de Club van Rome. Aurelio Peccei denkt er net zo over.
Ik wist niet dat Margaret op de dag dat zij overleed, 15 november 1978, tijdens de jaarvergadering van de American Anthropological Association genoemd werd als een van de 25 meest
invloedrijke vrouwen in de wereld.
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te baas van de Algerijnse gasindustrie geweest. Er liggen 28 van
zulke tankers ongebruikt in Noorse havens.
Kennelijk voelden zij zich prettiger met een babbeltje. Chanderli en Van Eeghen ontdekten gezamenlijke kennissen: een
baron Van Lynden en een mijnheer Wijckerheld Bisdom. „They
are my full cousins,” aldus Van Eeghen. Zij konden het geleidelijk aan beter met elkaar vinden. Toen Van Eeghen zei: „I
hope you come to Holland, so we may develop new ideas,”
wees Chanderli op mij en zei: „If I do, I will let Willem
know.” In de auto zei Chanderli de indruk van Van Eeghen te
hebben gekregen, dat hij niet zou aarzelen buiten mij om te
handelen. „But don’t worry, when it becomes serious, I will
put a stop to it.”
Mijn opinie betreffende Van Eeghen is radicaal en permanent
gewijzigd en bijgesteld. Ik zal dubbel zoveel op mijn qui-vive
zijn.
Ik belde Theo vanaf het vliegveld. „I see the bears within shooting range,” was zijn reactie.
Amerbos
André Schneider belde uit Genève op om te zeggen dat Ernst
van Eeghen had gezegd: „Chanderli is fine, but he does not
know the business.” Je moet het lef maar hebben.
6 april 1983

Ernst van Eeghen belde vanmorgen al tweemaal op vanuit
Zwitserland. Hij wil dat ik Georgii Arbatov ga opbellen. Ik
wacht ermee tot morgen.
Over Chanderli zei hij nog dat hij niet dacht veel aan dit contact te zullen hebben. „Ik zou niet weten wat ik hem zou kunnen aanbieden.” Hij begrijpt bij Chanderli niet met een truc
aan te hoeven komen, want de Algerijn had Van Eeghen onmiddellijk door.
Ik ontving een bericht dat Desi Bouterse akkoord gaat met een
interview. Ambassadeur Herrenberg bevestigde dit en zei dat
bij de NOS-televisie werd gereageerd met: „Bij Panoramiek krijgt
Oltmans met een Bouterse-interview geen poot aan de grond.”
Herrenberg voegde er aan toe: „Ze zijn gemeen hoor.” Ik heb
hem de brief van Wibo van de Linde gegeven, die hij „fantastisch” vond.
Ik heb toch maar met Georgii Arbatov gebeld. Dodd & Mead
in New York had hem geïnformeerd dat er al 2.200 exemplaren van de Amerikaanse editie waren verkocht. Hij vroeg me
om met Rogner & Bernhard in München over de Japanse edi100

131 The New York Times, 6 april 1983, door John Vinocur.
132 Time, 4 april 1983.
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tie te spreken. Hij is eveneens bereid Ernst van Eeghen en mij
op 15 april in Parijs te ontmoeten, onderweg naar de VS.
Ik belde Van Eeghen in zijn huis in Wengen, Zwitserland. „Ik
ben je zeer dankbaar. Ik hoop dat je het opschrijft. Heb ik je
ooit in de steek gelaten?” Ik antwoordde, „Ja, nee, ja, nee.” Hij
zal me 1.500 gulden (mijn naakte kosten) moeten betalen, nu
er ook weer een bezoek aan Parijs bijkomt.
Om 22:00 uur vanavond belde Van Eeghen nog eens om te
vragen waar de ontmoeting in Parijs zou zijn. „Ik weet het,”
heb ik geantwoord, „maar ik kan het je niet vertellen.” Ik legde uit zelf op weg naar Madrid met hem een tussenstop in Parijs te zullen maken. We kwamen overeen om 09:15 uur van
Schiphol naar Parijs te vliegen. Arbatov had me namelijk gevraagd vooral niet nu al naar de Sovjetambassade te bellen, omdat niemand daar op de hoogte was dat wij zouden komen.
Dus laat Van Eeghen maar even gissen, want je weet niet wat
hij zou gaan ondernemen. Het driftige baasje moet immers altijd meteen zijn zin hebben.
Wibo van de Linde belde terug. „ Je ziet, ik ben niet rancuneus,” begon hij. „Ik begreep dat je voor je zaak vocht.” Moet
je nagaan: hij liegt onder ede over wat er gebeurde met Time
en het bezopen artikel van Robert Kroon en hij draait het nu
zo, dat omdat hij me terugbelde, hij vergevensgezind was. Hij
gaf me door aan Paul Steenbergen, een regisseur. Ambassadeur
Herrenberg ging akkoord dat we hem samen zouden bezoeken.
Er zijn 47 sovjet-vertegenwoordigers in Parijs het land uitgezet, onder hen het hoofd van de sovjetspionagedienst in Frankrijk.131
Time zegt dat Hollywood wordt gekenmerkt door THE YEAR
132
OF THE HUNK.
Bovenaan staat Tom Selleck „who leads the
prime-time muscle brigade”. Nu zie ik dat de jongen die ik de
lekkerste van allemaal vind, en die Soloflex bodybuildingapparatuur verkoopt, Adrian Zmed heet.
Alfred Vierling kwam me achtergrondinformatie over Suriname brengen. Over mijn boekje Made in Soestdijk zei hij: „Beatrix is veel te ver heen om te begrijpen waar jij het over hebt.”
Dat zou wel eens waar kunnen zijn. „Als ik niet die gesprekken
met jou had gehad, zou ik veel van de waanzin die er omgaat
niet begrepen hebben. Het parlement is een peperdure speeltuin.”
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7 april 1983

De ACF-aandelen zijn naar 172 punten gestegen.
Omdat attaché Rodriguez van de Cubaanse ambassade naar
huis gaat en ik geen zin heb 12 april naar een cocktail hiervoor
te gaan, liep ik even op de ambassade binnen, ook om opvolger
Suarez te ontmoeten. Ambassadeur Diaz had me proberen te
bellen om te zeggen dat vicepresident Carlos Rafael Rodriguez
nog geen tijd had aan ons boek te beginnen, en zich zorgen
maakte dat ik mijn geduld zou verliezen.
Ambassadeur Herrenberg parafeerde een door mij opgestelde
verklaring dat de bevelhebber
Bouterse geen televisie-interview zal geven volgend op de
regeringsverklaring van a.s. 25
april. Er zullen de komende maanden ook geen andere interviews door hem worden gegeven. Ook word ik 19 april om
21:25 uur met Surinam Airways in Paramaribo verwacht.
Vervolgens heb ik in Amsterdam uitvoerig gesproken op de
sovjet Handelsmissie met Maslow en Nikolai Nikitin. Zij bleken eigenlijk alleen geïnteresseerd in gedrukt materiaal van wat
Baaij Controls de USSR te bieden zou hebben. Zij vertelden
echter dat Philips in Moskou officieel was geaccrediteerd. Dus
terwijl ik genoeglijk met Jeelof in Eindhoven lunchte, was de
kroon op mijn jarenlange lobby al geplaatst. Dit moet Gerrit
toch geweten hebben, maar hij zei niets omdat ik dan zeker
zou hebben willen afrekenen. Ook bevestigden Maslow en
Nikitin dat de offerte voor de aankoop van een miljoen cassettebandjes inderdaad loopt.
Ik schreef Gerrit Jeelof daarom een vriendelijke reminder – zonder het met zoveel woorden te zeggen dat ik langzamerhand
recht had op een renumeratie van Philips. Maslow was aardig
tijdens het gesprek, en zei dat de Sovjet-Unie zonder tussenpersonen werkte, die tien procent opstreken, wanneer ze eigenlijk overbodig waren. Van Eeghen was bovendien een privaat familiebedrijf, dus hij zag ook niet welke rol ik voor Van
Eeghen zou kunnen vervullen. Ik vertelde dat Ernst intensieve
kontakten met Chitikov en Siline onderhield. „I know,” aldus
Maslow. „Maar we werken al vijftien jaar samen met onze
partners. We hebben zelfs contracten getekend voor exclusiviteit, dus al zouden we willen, we kunnen geen nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan.”
Het blijkt dat het contract met Van Eeghen, dat ik plechtig
sloot, een doodgeboren letter is. Ik voelde dit eigenlijk al op
102
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Raymond Goor heeft nu officieel bevestigd dat zijn groep zich
van mij distantieert wegens verschil van inzichten over wie aan
de conferentie in Wenen zouden moeten meedoen.133 Ik lig er
niet wakker van.
The New York Times maakte bekend dat Ronald Reagan een
geheim plan goedkeurde tegen de mogelijkheid dat er meer
„Cuba Model States” in Latijns-Amerika zouden komen. Hij
heeft het Congres om 278 miljoen dollar extra gevraagd om
subversieve activiteiten te laten ontplooien, waarbij bijvoorbeeld een „concerted effort” zal worden ontwikkeld, opdat
guerrillaorganisaties onderling keet zullen krijgen. Vanuit clandestiene bases in Honduras zullen de pogingen om problemen
voor de Sandanistas in Nicaragua te veroorzaken worden uitgevoerd. Ook de CIA krijgt meer geld. Voor Cuba zal „a quantum tightening of the economic embargo” gelden. Het misdadige Amerikaanse gedrag ten opzichte van Havana duurt al nu
23 jaar.
De groep misdadigers die dit allemaal heeft bedacht is de National Security Planning Group, door Reagan in 1981 opgericht, waar de vice-president, George Bush (voormalig CIA-directeur), minister George Shultz, Caspar Weinberger, de huidige
CIA-directeur en de persoonlijke assistenten van Reagan, Edwin Meese, Michael Deaver en James Baker deel van uitmaken. Het stuk draagt de naam United States Policy in Central
America and Cuba through F.Y. 1984, Summary Paper. Puur maffiagedrag waar verder geen haan in de wereld naar kraait.134 Intussen riep Reagan de minister van Binnenlandse Zaken, James
Watt, op het matje omdat hij een optreden van de Beach Boys
op Onafhankelijkheidsdag had verboden. Volgens Watt zou de
133 Zie bijlage 19.
134 The New York Times, 7 april 1983.
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het moment dat Ernst zei: „Nu kan je kaartjes laten drukken.”
Ancum Plas voegde er nog aan toe dat mijn werk niet Japan
mocht beslaan „alleen de USSR, want dat is voor ons nog een
witte plek.” Het schijnt dat Maslow al lang geleden aan Van
Eeghen persoonlijk duidelijk maakte dat werk voor zijn bedrijf
in Moskou via een „eigen man” onmogelijk was. Maslow
vond me, geloof ik, zo zielig, dat hij me niet met lege handen
wilde laten vertrekken. Hij ging een fles wodka voor me halen. Ook vroeg hij nog of ik hier in Nederland iemand wist die
zonder operatie de nierstenen van oud-ambassadeur Romanov
zou kunnen weghalen.
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groep drug- en alcoholgebruik bevorderen. Reagan verwierp
Watts beslissing en kondigde aan: „Ik hou van de Beach Boys.”
Ambassadeur William Dyess van de VS zei onlangs dat maar een
klein gedeelte van de bevolking in Nederland anti-Amerikaans
was. Onderzoek wijst uit dat steeds meer mensen willen dat
Den Haag de kant van Zwitserland, Oostenrijk of Zweden op
gaat. Was dat maar waar. Slechts 25 procent van de Nederlanders van achttien jaar en ouder neemt een positieve houding
jegens de VS in. Ongeveer 48 procent van de ondervraagden is
onzeker, terwijl 47 procent een matig tot zeer negatieve houding inneemt.135
„Ronald Reagan has never managed to convince his American
critics, the European peace movement or his Soviet adversaries,
that he really believes in arms control,” schrijft Time.136 Het zogenaamde aanbod van Reagan van vorige week om de wapenwedloop te gaan beperken, werd immers prompt door Andrei
Gromyko op een persconferentie in Moskou verworpen. Reagan was zo naïef om te veronderstellen dat Moskou bereid zou
zijn eerst haar SS-20 raketten te zullen schrappen in ruil voor
een geringer aantal Pershing- of kruisraketten in West-Europa.
Adèle Croiset137 belde. De familie van Gerard heeft de hypotheek van hun huis opgezegd, dus ze moet verhuizen. Henri
Croiset, de fotograaf, heeft het gepresteerd na anderhalf jaar
niets te hebben laten horen, Adèle op te bellen om aan te kondigen dat hij de stereo-installatie kwam weghalen. Tijdens een
recente ziekte had zij Gerards wang tegen de hare gevoeld. „Ik
durf het nauwelijks tegen iemand te vertellen,” zei ze. Waar
houden illusies op om in hallucinaties over te gaan?
9 april 1983

Jan van Wieringen bericht uit Washington dat een aantal leden
in het Congres, onder wie Wyche Fowler, voorzitter van de
commissie die toezicht houdt op geheime operaties van de inlichtingendiensten, de nodige kritiek heeft op de, door Reagan
voorgestelde, geheime operaties in Latijns-Amerika. Zij eisen
dat de regering geen geld mag uitgeven via de CIA of het Pentagon voor geheime operaties tegen bijvoorbeeld Nicaragua.
Alsof de regering-Reagan zich ook maar iets zou aantrekken
van protesterende leden van het Congres. Zij zitten er al jaren
voor spek en bonen.
In Managua werd bekend gemaakt dat de CIA verantwoorde135 De Volkskrant, 7 april 1983.
136 Time, 11 april 1983.
137 Hendrika Adèle Croiset-Jonkman, tweede echtgenote van Gerard Croiset.
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10 april 1983

Op 20 april wil ik Eduard een witte roos zenden ter herinnering aan onze eerste ontmoeting.
Heb het herinneringsbord van mijn vader opgehangen. Een
emotionele aangelegenheid. Waarom breekt Theo met alle
herinneringen aan vroeger? Is dit omdat het afscheid van het
leven dan later gemakkelijk zou zijn?
Stille dag. Tegen het einde van de middag klapte ik in elkaar en
werd ik overspoeld door gevoelens voor Eduard en hem te
moeten missen. Ik huilde.
11 april 1983

Ik kreeg een lieve brief van Peter.138 Hij sloot een hoofdartikel
uit de International Herald Tribune in, RITES OF SPRING.139 „Voor
je boek over Beatrix,” schreef hij. Het handelt over bijvoorbeeld de rite van Pasen. „Rites that edge too far from their
roots become empty ceremonies.” Hij onderstreepte verder:
„Ritual makes a mystery of life and death, invests meaning in
the imponderable, and stages a play in which human cycles and
natures have their appointed roles.”
Newsweek140 publiceert een afschuwelijke reportage over AIDS
138 Zie bijlage 20.
139 International Herald Tribune, 4 april 1983.
140 Newsweek, 18 april 1983.
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lijk is voor de moord op de guerrillaleidster Melida Amaya
Montes, bekend als commandante Ana Maria.
Vadim Zagladin heeft in Boedapest gezegd dat Sovjetraketten in
drie tot vijf minuten de VS kunnen bereiken. Hij zei dat de sovjets zulke wapens niet in Cuba zullen stationeren, als gevolg van
het door Washington en Moskou daarover gesloten akkoord.
Broer Theo belde dat de overeenkomst die ik met André
Schneider (schriftelijk) aanging, prima was.
Minister Eegje Schoo van Ontwikkelingssamenwerking is van
mening dat het gerechtvaardigd is dat het militaire regime van
Suharto meer geld van de rijke Westerse landen zal gaan ontvangen. Nederland zal zich voor dit „nobele doel” inzetten bij
de komende IGGI Conferentie van 12-14 juni in Den Haag. Ze
zijn gek. De zakken van de Indonesische corruptelingen en generaals zijn bodemloze putten.
Dezelfde lijster zit vanavond weer in de boom bij het huis te
zingen. Waar heeft het beest het over? Ik ben nog om 22:00
uur de polders ingegaan. Er waren overal konijnen. Ze zijn
ontredderd door de aanleg van de nieuwe snelweg. Zielig.
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(Acquired Immune Deficiency Syndrome), waar nu al 1.300
Amerikanen aan lijden. Het wordt de „Gay Plague” genoemd
en werd in 1981 ontdekt. Tot dusverre zijn 489 mannen aan de
ziekte overleden. Griezelig. New York, Los Angeles en San
Francisco zijn „focus point” in de VS. Er wordt verwacht dat
AIDS ook geleidelijk aan meer onder hetero’s zal gaan voorkomen. Er wordt een overzicht gegeven van de huidige stand.
AIDS lijkt „drug related” te zijn, vanwege het gebruik van poppers – dingen die ik altijd verafschuwd heb, ook al probeerden
nichten die in mijn neus te stoppen – dat „immunosuppression” veroorzaakt. Er wordt vanuit gegaan dat „frequent oral
or anal intercourse” beide even gevaarlijk zijn wat betreft de
kans om AIDS op te lopen. Sauna’s worden gezien als oorden
van verderf vanwege de frequente, anonieme, seksuele contacten die er zich afspelen. Dat is waar. Ik kan erover meepraten
voor wat betreft de afgelopen 25 jaar. Een buitengewoon
griezelige ontwikkelling.
Mijn vriendje Randy Shilts uit San Francisco zegt in Newsweek:
„It is not something that what brought most of us here, now
leaves tens of thousands of us wondering whether that celebration ends in death.” In Houston overleed reeds een aantal bekende homo’s „which spread pandemonium and fear”. Andere
homo’s hebben geen zin om hun routine en levenswijze te veranderen en gaan op de oude voet verder, wat volgens de arts
Joel Weisman neerkomt op Russische roulette. Ik stuur het artikel meteen naar Peter.
In de trein kwam ik Willebrord Nieuwenhuis tegen. Hij reisde
eerste klasse, dus we spraken op de gang. Hij zei: „Ik ben close
met André Spoor,” wat me verbaasde. Toen Spoor hem immers indertijd contracteerde, werd er op de redactie gezegd dat
hij „de miskoop van de eeuw” was geweest. Hij zei – of deed
alsof – absoluut niets te weten van de affaire Raymond van den
Boogaard in Moskou met Volodja Molchanov. Hij liet wel
merken zijn bedenkingen over Raymond te hebben. Hetzelfde
gold de algemene stemming ter redactie. Ik vond het wel aardig dat hij naar Peter vroeg.141
Ik bracht in Eindhoven een bezoek aan Theo Schaapveld en de
strategische planner van DAF trucks om nogmaals te onderzoeken of er in de USSR iets van de grond te krijgen was. Het werd
een prettig gesprek. Ik zal tegen 10 mei een brief ontvangen
over een mogelijke adviseursfunctie met een looptijd van vijf
jaar en een procent participatie.
141 In 1968 ontmoette ik Nieuwenhuis in New York soms op het strand.
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Amsterdam - Brussel
In de bus naar Centraal Station was ik in tranen omdat ik me
exact de eerste ontmoeting met Eduard herinnerde. Een symfonie van Rachmaninoff brengt troost.
Bij Arbeiderspers verscheen Ontmoetingen met Anna Achmatova
van Lidija Tsjoekovskaja. De kritiek is dat haar dagboekaantekeningen te kort zijn. Juist als een verhaal zich begint te ontwikkelen, is de dag alweer voorbij.
Brussel, Europa Hotel, Kamer 801
Alles herinnert me aan het samenzijn met Eduard in dit hotel.
Ik moet nu toch eens heel diep nadenken over mijn situatie
met hem. Ik heb een geweldige behoefte hem langzamerhand
terug te zien en met hem te praten. Duizend vragen borrelen in
me op.
Ik ben natuurlijk aardig tegen Christian Le Clercq, de president
van L’entreprise de demain, welke me heeft uitgenodigd een
lezing te komen geven samen met minister Luis Alberto Machado van Venezuela over Le development de l’Intelligence. Maar Le
Clercq is een totale phony.
Het was een vreemde gewaarwording na al die tijd minister
Machado terug te zien. Waar haalt hij de energie vandaan? Op
een persconferentie, bijgewoond door een dame en vier heren,
vertelde hij andermaal het verhaal van zijn Venezolaanse initiatief om de intelligentie van de mensen proberen op te krikken.
Hij zei: „Een van de plezierige aspecten van mijn reis was jou
weer te ontmoeten.” Ook vertelde hij gedurende vier uur aan
Fidel Castro te hebben uiteengezet waar hij mee bezig was.
Castro had gezegd: „For four years, I wanted to meet you.
Now I realize I lost four years.” Hij zond al drie delegaties naar
Venezuela, waaronder een delegatie met de minister van Opvoeding. Er zijn in december verkiezingen in Venezuela. Hij
142 Juridisch adviseur van het koningshuis mr. Frits Salomonson. Lid van de voogdijraad
van Willem Alexander.
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Er wordt bekendgemaakt dat de gezondheid van prins Claus
„duidelijk verbeterd” is. In overleg met psychiater Nijdam is
hij voor enige tijd naar vrienden in West-Duitsland vertrokken. Wim Klinkenberg houdt vol dat Claus een affaire met de
broer van An Salomonson zou hebben gehad.142
Willebrord Nieuwenhuis zou me terugbellen of NRC Handelsblad in een gesprek met Desi Bouterse geïnteresseerd zou zijn.
Ik hoor natuurlijk niets.
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verwacht dat de christen-democraten opnieuw zullen winnen
en dat hij als minister aanblijft.143
Aart van der Want en Ko van Wouwe van het Forum Humanum waren er ook. Machado zei tegen hen: „When I met
Willem in Salzburg, he said something very important to me. I
do not know whether you are right or wrong, but as a journalist I am telling you, your subject is the future.” Ik was dit zelf
allang vergeten.
Eigenlijk is deze Le Clercq een zielepoot met een tic aan zijn
linkeroog. Hij heeft de streberij uitgevonden. Ik ben in ieder
geval zo aardig mogelijk geweest.
Je ziet eigenlijk in een publiek direct wie er zijn komen luisteren, zonder echt open te staan voor wat ze horen.
Na afloop was er een diner. Minister Machado was erg moe en
vertrok. Zijn ambassadeur in België, een voormalige journalist,
bleef zitten en vroeg hoe ik over Desi Bouterse dacht. Ik zei
143 De christen-democraten zouden verliezen en Machado verdween.
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13 april 1983

Ik heb onrustig en slecht geslapen, omdat allerlei financiële zaken me bezighouden, zoals de claim op de VARA van 12.000
gulden en de nog niet verrekende bedragen door Philips, Van
Eeghen, NRC Handelsblad en de GPD. Ik nam ontbijt op bed.
Een West-Duitser is tot betaling van 3.000 D-Mark veroordeeld, omdat hij bij de begrafenis van Duitse gevechtspiloot
Hans-Ulrich Rudel de Hitlergroet bracht. Ik vind dit belachelijk en onterecht.
In New York worden wekelijks honderd concerten gegeven.
Edward Rothstein vraagt zich in The New York Times af „why
classical music is so tirelessly repeated”. Sigmund Freud schreef
in Beyond the pleasure principle: 145 „If a child has been told a nice
story, he will insist on hearing it over and over again rather
than a new one. He will remorselessly stipulate that the repetition shall be an identical one and will correct any alterations of
which the narrator may be guilty.” Rothstein schrijft hedendaagse concertbezoekers niet te willen vergelijken met „children listening to papa tell stories”. Freud vergeleek dwangmati144 Ik heb hier de oorspronkelijke dagboekaantekening verduidelijkt, omdat ik dikwijls
snel iets neerschreef, wat genuanceerd moet worden.
145 De Engelstalige editie van Jenseits des Lustprinzips van Sigmund Freud.
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nog geen beeld van de man te hebben omdat de media een
haatcampagne lanceerden en dat ik volgende week naar Paramaribo zou gaan om zelf poolshoogte te nemen. Hij had een
journalist gekend die in Suriname was doodgeschoten. Volgens
de ambassadeur zat het regime-Bouterse al in de zak van het
Kremlin. Ik lichtte toe dat het misschien in meer dan een opzicht nuttig was nu naar Suriname te reizen, omdat ik het land
zag als een lid van het blok van niet-gebonden landen opgericht door Sukarno, en niet als satelliet van het Oostblok. Dat
was een aspect dat ik hoopte in Paramaribo te onderzoeken en
indien nodig toe te lichten.144 Hier was hij het mee eens. Hij
vroeg dit standpunt tegenover zijn vrouw te herhalen.
Le Clercq overhandigde me een papier om te tekenen, waarop
stond dat ik 750 dollar had ontvangen als honorarium, inbegrepen reiskosten. Ik schrapte dit onmiddellijk en begreep niet
waarom hij het andermaal probeerde zo te spelen. Ik maakte
duidelijk dat hij me naast de 750 dollar 125 gulden plus 700
Belgische franken schuldig was voor door mij gemaakte reisen verblijfkosten. Ook Gunter Pauli was hier woedend over.
Ik adviseerde hem maar aardig te blijven, want Le Clercq is een
zielig mannetje.
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ge gewoonten met „the nature of instinct”. Altijd weer naar
dezelfde muziek luisteren, zou verband houden met „an effort
to restore an earlier state of things”.
Psychologen herinneren eraan dat „the child is never just listening to a story, he is dreaming of his own life”. De antropoloog Claude Lévi-Strauss spreekt in dit verband over „de mythologische functie van een repertoire in de samenleving”. Zo
zou muziek de traditionele functie van mythologie hebben
overgenomen. „Musically,” schrijft Rothstein, „we have turned
our ‘great’ composers into a pantheon of gods.”146
Antwerpen - Amsterdam

Vladimir Kouznetsov haalde me tegen het middaguur bij het
station af. We reden naar een Chinees restaurant. Het was eerst
allemaal koeltjes, want consul-generaal Michiels van Kessenich
heeft de hele correspondentie, inbegrepen mijn protest aan minister Hans van den Broek, aan collega Kouznetsov toegezonden. Dit is om tureluurs van te worden. Dat dit was gebeurd,
vertelde Kouznetsov pas halverwege de maaltijd. Toen ging me
een licht op. Uiteindelijk was het een plezierig samenzijn.
Toen ik hem vanochtend belde op de ambassade van de Sovjet-Unie, zei ik mijn naam niet en vroeg hem om elkaar op de
vaste plaats te ontmoeten. Vladimir zei: „Dit moet hen wel in
verwarring hebben gebracht. Ze zullen gedacht hebben dat we
spionnen waren.” Hij doelde op de inlichtingendiensten. Ik
vond hem soms geestig. We hebben in totaal drie uur samen
buitengewoon plezierig doorgebracht.
Ik besprak de affaire Van Eeghen en mijn adviesfunctie. „Still, I
do not see what Van Eeghen did wrong,” antwoordde Kouznetsov. „Yes, he did not tell you all, and he was shrewd, but
146 The New York Times, 11 april 1983.

110

14 april 1983

Uitgever Jan Mets heeft bezwaren tegen een samenwerking
met de TROS en Wibo bij een opname van een interview met
Desi Bouterse.148 Hij heeft misschien wel gelijk.
147 Abraham Maslow, The Psychology of Science, H. Regnery Co, Chicago, 1966.
148 Zie bijlage 21.
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since he had failed earlier in Moscow, he perhaps felt that you
were the only one who could break barriers. So he offered to
reward you royally.” Het was niet mogelijk om de relatie met
de Van Eeghens helemaal uit de doeken te doen en hoe Ernst
uitdrukkelijk had toegezegd me te willen helpen mijn financiële situatie als gevolg van de sabotage van Den Haag weer enigszins op orde te krijgen.
Wat me verbaasde was dat hij vertelde iedere dag de strip Dennis the Menace in de International Herald Tribune te lezen. Ik wist
niet eens dat deze onzin erin stond. Vooral omdat hij „lezen”
zijn belangrijkste hobby noemt, probeerde ik me in te leven
wat hem in hemelsnaam daartoe zou kunnen bewegen. Hij
probeerde me over te halen een dessert te nemen, wat ik niet
deed. Evenmin kon hij me overtuigen een tweede bord spareribs te bestellen. Hij vroeg de ober voor vier personen spareribs in te pakken, welke lading voedsel hij mee naar huis nam.
Alles ging op de nota voor onze lunch. Corruptie in het klein.
Op kosten van Le Clercq heb ik maar eens een eerste klas
kaartje gekocht voor de trein naar huis. Ik heb zelfs een coupé
voor mij alleen.
„Any clinician knows that in getting to know another person it is
best to keep your brain out of the way, to look and listen totally,
to be completely absorbed, receptive, passive, patient, and waiting rather than eager, quick, and impatient,” schreef Abraham
Maslow. „If your brain is too busy, you won’t hear or see well.
Freud’s term of ‘free-floating attention’ describes well this noninterfering, global, receptive kind of cognizing another person.”
„By far the best way we have to learn what other people are
like, is to get them, one way or another, to tell us, whether directly by question and answer or by free association, to which
we simply listen, or indirectly by covert communications,
paintings, dreams, stories, gestures, etcetera – which we can interpret.” 147
Na in de polders gefietst te hebben – het was prachtig buiten –
viel ik in slaap en droomde dat Eduard mijn brief had ontvangen en op weg hiernaartoe was. Ik moet hem geen roos sturen,
zoals ik van plan was.
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Ik had een flinke botsing met Ernst van Eeghen. Ik vroeg hem
mee te betalen aan onze komende tussenstop in Parijs om Georgii Arbatov te ontmoeten, wat toch voornamelijk op zijn uitdrukkelijke verzoek gebeurde. Hij had geen geld te missen en
vond dat ik me als een kind gedroeg en alles voor mezelf verpestte. Later zei zijn medewerker Wim Verkade dat hij de afschuwelijke scène met Van Eeghen in zijn afdeling had kunnen
horen.
Ik vroeg hem: „Waarom heb ik nooit dergelijk gelazer met
Aurelio Peccei gehad?”
„Hoeveel geld heeft Peccei je gegeven,” riep hij uit. Ik werd
hier pas goed kwaad over. Hiermee verwees hij voor de zoveelste maal naar de armzalige 1.200 gulden die hij eens meebetaalde aan een ticket naar Moskou. Ernst vervolgde dat ik
helemaal niet voor hem naar Parijs ging, maar alleen om Arbatov te ontmoeten.
Wim Verkade belde om me te waarschuwen. „Van Eeghen is
iemand die, als hij weet dat je zijn hulp nodig hebt, alles zal
doen om van je te profiteren, met een minimum aan tegenprestatie. Ik ben ook een tijdje van het werk hier overstuur geweest. Hij zou me helpen. Hij vond het toen heel gewoon om
me om 07:30 uur in Heemstede bij hem op de stoep te laten
staan.” Wim bepleitte met verve: „Laat nooit merken dat je
hem nodig hebt, Willem, want dan vraag je om moeilijkheden.149 Je bent hier op kantoor ook onzakelijk en onvoorzichtig geweest. Tegen ons heb je ook wel eens gezegd dat er journalistiek weinig meer te verdienen was.”
Ik belde met TROS Aktua en eindigde bij Wibo van de Linde.
We kwamen overeen dat hij 5.000 gulden honorarium voor
negen minuten Desi Bouterse zou betalen. Indien er van mijn
materiaal een special te maken zou zijn, zou hij nog eens 5.000
gulden geven.
15 april 1983

Schiphol
Het is zacht lenteweer. De vogels floten zo mooi vanmorgen.
Er waren Transavia-vluchten naar Korfoe en Hannover. Ik zag
Eduard nergens. Daar raak ik dan weer van slag en triest van.
Gistermiddag laat, nadat ik alles met Wibo en de TROS was
overeengekomen, belde An Evers van reisbureau Vernu, dat de
TROS om 17:20 uur hoogst onbeschoft had doorgebeld dat mijn
ticket naar Suriname was geannuleerd. Ze voegde eraan toe dat
149 Wat dat betreft was de markt dus al verpest.
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Amsterdam - Parijs
Ik kwam zo laat mogelijk bij gate 24 om mogelijke ruzie te vermijden. Ernst van Eeghen stond te wachten. Hij zag me en
ging op eigen houtje de slurf in. Hij zit C2 en ik F1. Oud-minister Jelle Zijlstra op A1. Toen ik hem daar zag staan, kreeg ik
een gevoel van medelijden. Toch ben ik van plan deze reis
voor hem niet tot een eclatant succes te maken. Laat hem maar
eens niet zijn zin krijgen.
Van Eeghen deed heel koel toen we in Parijs eigenlijk voor het
eerst met elkaar spraken.
„Als het nu mis gaat,” zei hij, „dan blaas ik de hele zaak af, en
jou er bij, dat begrijp je wel.”
„Dat laat me koud, Ernst,” antwoordde ik zo nonchalant mogelijk.
Het is eigenlijk een schitterende lentedag.
Plaza Athénée
We hebben van 22:15 tot 22:45 uur met Georgii Arbatov op
de Sovjetambassade in Rue de Grenelle gesproken. We werden eerst door ambassadeur Yuli Vorontsov, diens vrouw en
een diplomaat voor politieke zaken ontvangen en begaven ons
naar een zitkamer op de eerste etage, waar jus d’orange en
wodka werden geserveerd. Georgii Arbatov ontving ons daar.
Eergisteren had hij president Joeri Andropov een exemplaar
van de Amerikaanse editie van ons boek gegeven. Andropov
bladerde er door, terwijl Arbatov een toelichting gaf. Minister
van Buitenlandse Zaken, Andrei Gromyko, had Arbatov gezegd dat hij het een prima werk vond, en had er aan toegevoegd: „This is precisely the way it should be done.” Ik gooide
daarom weer een balletje op over een mogelijk televisiegesprek
met Andropov. Arbatov had hierover enkele telefoongesprekken met ambassadeur Viktor Beletski gevoerd, en zou misschien in juni zelf in Nederland zijn.
Ernst van Eeghen zat eigenlijk slap te ouwehoeren en verpestte
tegen het einde van het gesprek helemaal alles toen hij de ze113
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Van Eeghen & Co ook nog voor een reeds toegezegd bedrag
van 3.000 gulden bij hen in het krijt stond.
Ik belde de TROS en kreeg met Wibo bijna de grootste keet. Ze
hadden geconcludeerd dat nu ik ook van plan was een boek
met Bouterse te schrijven, dit de zaak in zoverre had gewijzigd,
dat ze onze afspraken wilden herzien. „Om je te laten zien dat
ik niet de slechtste ben,” aldus Wibo, „ga op mijn kosten naar
Parijs, kom terug en laten we oog in oog de zaak uitspreken.”
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ven Amerikaanse Quakers ter sprake bracht, die op de Amerikaanse ambassade in Moskou zaten en niet weg konden. De
sovjets wensten hen te verhoren. Van Eeghen bood aan dat, indien Moskou ermee in de maag zat, hij bereid was mee te werken aan een uitwijk naar Nederland. Ik heb die hele passage
glashard onderbroken en er abrupt een einde aan gemaakt.
Er was trouwens nog een flater tegen het einde, toen Van Eeghen minister George Shultz citeerde, die over mogelijke
privégesprekken tussen Moskou en Washington had gezegd,
dat hij dienaangaande een neutrale positie zou innemen. Arbatov, die ik ken als mijn broekzak, raakte door deze opmerking
niet alleen grenzeloos geïrriteerd, maar hij liet er op volgen: „If
Sam Nunn is sincere he does not need George Shultz.” Ook
vertelde Arbatov dat zijn vertegenwoordiger in Moskou Berezhkov, rechtstreeks namens hem contact met Sam Nunn zou
opnemen. „And I will probably meet general David Jones at
the forthcoming Dartmouth Conference.”
Georgii Arbatov vertelde ook pas vanmorgen zijn visum voor
de VS ontvangen te hebben. „This was absolutely silly.” Hem
werd bij de overhandiging in diplomatieke taal te kennen gegeven „to avoid media contacts”. Dit vond hij „very stupid and
it shows how weak they are.”
Ik interpreteerde ons gesprek als een duidelijke en complete
uitschakeling van enige rol verder voor Van Eeghen. Ernst was
echter compleet hoteldebotel toen we de ambassade verlieten.
We hadden op Avenue Montaigne het goedkope hotelletje genomen, vlak bij nummer 12, waar Dewi Sukarno vroeger
woonde. Zonder verder naar me om te kijken, begon Ernst in
een soort draf naar het hotel te lopen om Washington te gaan
bellen, waar het vrijdagmiddag rond 17:00 uur was. Je kunt nagaan wie er dan nog te bereiken zijn.
Van Eeghen keek anders en deed anders. Hij was weer de venijnige, valse Van Eeghen. Hij wil maandag al in Washington
zijn. Ik vroeg waarom. „Ik moet die Amerikanen toch klaarstomen voor Arbatov,” was zijn antwoord. Hij had Arbatov
nota bene gevraagd of hij naar Amerika zou gaan. In uiterst diplomatieke taal had de Rus geantwoord: „Dat moet u zelf weten, maar wij zullen die mensen van onze kant benaderen, en u
zou Sam Nunn kunnen informeren dat ik graag met hem wil
spreken.”
16 april 1983

Ernst van Eeghen en ik namen al om 06:00 uur vanmorgen een
taxi naar het vliegveld. Hij kankerde op „de gewone sergeant
114

150 Dat was wat Van Eeghen zo blij maakte.
151 Als naaste medewerker van Joeri Andropov, was de importantie van Arbatov in die
tijd gigantisch gestegen.
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Desi Bouterse”, en begreep niet dat ik die man met een bezoek
ging vereren. Ik wond me op en vroeg waar hij zijn informatie
vandaan haalde. Hij had Bouterse op televisie gezien. Ik zei ervoor te kiezen hem het voordeel van de twijfel te geven. Op
zulke momenten liggen Ernst en ik mijlen ver van elkaar. Hij is
er bovendien heilig van overtuigd dat Bouterse vermoord zal
worden.
Later op het vliegveld zei hij, dat toen Jezus beschuldigd werd,
hij slechts naar zijn beschuldigers keek en het stilzwijgen bewaarde. „Je moet mensen die onzin kletsen, laten praten,”
aldus Van Eeghen. „Jij hebt een overdreven rechtvaardigheidsgevoel. Hierdoor gooi je je eigen glazen in. Het geeft natuurlijk wel even bevrediging, maar je maakt aartsvijanden en je
doet er geen zaken mee.”
Arbatov had gisteravond een flinke borrel op. Hij was veel uitgelatener dan wanneer ik hem op zijn Instituut in Moskou ontmoet. Hij bracht een toast uit op Van Eeghen en later op mij,
en zei: „I am sometimes mad at you,” – en hij hield een vuist
onder mijn kin – „but you are a nice guy.” Hij onderstreepte
dat alle rapporten die Van Eeghen had ingezonden, de hoogste
regionen van de sovjetnomenclatuur hadden bereikt. Hij specificeerde, tot en met Andropov en Gromyko. Men had het
groene licht gegeven om de ontwikkelingen, mede door Van
Eeghen voorgesteld, nader te onderzoeken.150 Hij zou van 24
tot 30 april in Washington zijn. Van Eeghen noemde het dan
ook „de eerste doorbraak sinds ik bezig ben”. Hij benadrukte:
„Willem, dit was een historische reis.” Ik was trouwens zelf eigenlijk verbaasd met hoeveel egards Arbatov in de Sovjetambassade door iedereen werd omgeven.151 De ambassade was
een waar paleis, waar overal luchters en schemerlampen brandden.
Nadat hij in het Plaza Athénée Hotel was uitgetelefoneerd – en
ik brieven had zitten schrijven, ook aan mevrouw Hornkamp,
die een operatie staat te wachten – zocht Ernst mij op. We gingen naar de Bar des Théâtres om nog mijn favoriete crudités te
eten. Zoals Van Eeghen schrokt, slurpt en aan tafel zit, komt
werkelijk dicht bij een dragonder. Daarna dronken we ergens
koffie. Hij gaf de serveerster een tip van tien francs, tot haar verbazing, waarop hij luid verstaanbaar zei: „She needs the money
more than I do.” Ik keek op dat moment recht in het gezicht
van een oudere dame die ongetwijfeld hetzelfde dacht als ik.
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Bij thuiskomst lag er een brief van Wibo van de Linde.152 De
plannen worden steeds verder teruggedraaid. Ik belde hem op.
Waarom kon Paul Steenbergen nu niet meer mee? „Dat is een
kwestie van fondsen.”
„Maar dat wisten we toch toen we begonnen te onderhandelen,” zei ik. Daarop maakte hij een superconcessie. Hij ging
om en Paul zou alsnog mee gaan. Paul belde me daarop, en zei
dat hij tegen Wibo had gezegd: „Ik kan niet in jouw portemonnee kijken.” Hij had nu weer veel zin om naar Suriname
te gaan.
Ik raadpleegde Wim Klinkenberg, als vicevoorzitter van de
NVJ. We kwamen tot de conclusie dat ik Wibo nooit had moeten vertellen dat Bruna en Joost Bloemsma serieus geïnteresseerd waren om een pocket met Bouterse uit te geven. Mets
kon ik vergeten als ik met de TROS filmde. „Als je eerlijk en
collegiaal bent bij die mensen,” aldus Klinkenberg, „dan gooi
je je eigen glazen in.” Ook vroeg ik hem opnieuw met Verploeg te spreken over wat Meerbach nu bereikte inzake mijn
claim bij de VARA.
Ik zie dat Adriaan van Dis blijkbaar Willem Frederik Hermans
in zijn televisieshow heeft gehad. De schrijver zei door de interviewer niet in de rede gevallen te willen worden anders zou
hij weg gaan. Hij was immers uit Parijs gekomen. Marc Chavannes beschrijft het incident.153 Het onderwerp was de recente reis van Hermans naar Zuid-Afrika en zijn vermeende uitspraken, die begrip zouden tonen voor het apartheidssysteem.
Hermans viel de correspondent van NRC Handelsblad, Allister
Sparks aan en verklaarde dat de media het publiek slecht over
Zuid-Afrika voorlichtten. Hij vervolgde dat in Nederland „een
frivole opvatting heerste over de instelling van een zwarte
meerderheidsregering”. Van Dis raakte allengs meer op dreef
in het geven van tegengas, blijkbaar ook omdat hij zichzelf als
een Zuid-Afrikakenner beschouwt. „Ik vind dat u zich ongewild heb laten lenen voor een verkeerde zaak,” aldus Van Dis.154
NRC Handelsblad maakte gisteren dikgedrukt bekend dat Philips
van het Sovjetministerie voor Buitenlandse Handel toestemming heeft verkregen een kantoor in Moskou te openen. Eindelijk is het zover.
De Hongaarse schrijver Gyula Illyés is overleden. Ik herinner
me onze ontmoeting en ons gesprek.
Ik belde naar Peter. Ik vertelde hem dat ik ook vandaag in
152 Zie bijlage 22.
153 NRC Handelsblad, 14 april 1983.
154 In 1985 zou ik zelf met Van Dis botsen.
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Van Eeghen was van mening dat Jeelof me zou kunnen betalen, nu de accreditatie van Philips in de USSR een feit was. Ik
roerde het onderwerp van ons contract voor de levering van
chemicaliën aan Moskou aan. „Op mijn woord van eer, ik wist
niet dat ze in Rusland een besluit hadden genomen geen zaken
met ons te doen.” Ambassadeur Tolstikov, ambassadeur Beletski en ook Maslow hadden hem dikwijls gevraagd: „Waarom
doen jullie geen zaken met ons?” Ik weet niet wie te geloven.
Wandelend langs de flat van Dewi Sukarno vroeg hij: „Is Dewi
een hoer?”
„Waarom vraag je dit?”
„Dat heb ik in een tijdschrift gelezen.”
„Ik praat niet over mijn vrienden op deze toon,” antwoordde
ik hem en negeerde bewust om antwoord te geven over wat ik
van Dewi weet.
„Ik zou graag met haar lunchen,” liet hij er ook nog op volgen.
Hij vond dat ik veel te kritisch sprak over Tolstikov en Beletski.
„Wel, ik heb nooit een ondeugdelijk woord over ambassadeur
Alex Romanov gesproken.” Hij onderstreepte, ook tijdens ons
tripje in Parijs, dat de BVD „al lange tijd geleden” bij hem was
geweest om over mij te spreken. Ik antwoordde: „Weet je wat
advocaat Voetelink me hierover zei? ‘Wanneer de BVD ooit bij
mij komt over jou, dan weet je het dezelfde dag nog’.”
155 International Herald Tribune, 11 april 1983.
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Thermos tranen in mijn ogen had gekregen van verdriet om
Eduard. Hij was zeer bezorgd. Ik belde hem een tweede keer
om hem gerust te stellen. „Ik wil je niet al te ongerust maken.
Ik heb nog kracht over. Denk maar niet dat ik als verdwaasd
door de straten loop, maar ik voel me van binnenuit verteerd
door pijn en verdriet.”
Georgii Arbatov heeft een interview gegeven aan Dusko Doder van The Washington Post in Moskou, en de verhouding met
de VS omschreven als „worse now than at any time since the
Cuban missile crisis”. Hij zei verder: „I don’t see any sense of
responsibility in Washington. I don’t understand how people
can do things without calculating and foreseeing any of the
consequences.” Volgens Arbatov probeerde de regering-Reagan de Sovjet-Unie te provoceren „into doing something
harmful to the Soviet economy, to negate our capital investments and to make us spend so much that we would bleed
white”.155
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„Kijk nu eerst maar eens waar je zakelijk en financieel over een
jaar bent,” zei Ernst, met als implicatie dat we onze zakelijke
contacten zouden voortzetten en op den duur verzilveren. Hij
herhaalde dat ik mijn temperament onder controle moest zien
te krijgen. „Jij hebt twee kanten. Aan de ene kant ben je misschien wel geniaal, maar aan de andere kant kun je dingen zeggen waardoor je aartsvijanden maakt.”156
André Schneider arriveerde in een witte Jaguar uit Genève aan
de Prinsengracht ten huize van een jonge diplomaat, die daar
met zijn vriend, een smakelijk jongetje, woonde. Dat kan tegenwoordig allemaal op Buitenlandse Zaken. We zaten in de
tuin. André had trouwens een eigen vriendje bij zich, die er uit
zag als Noord-Afrikaan maar werd aangekondigd „als een lid
van de Franse koninklijke familie”.
17 april 1983

Madrid
Ik werd gisteren door professor Delgado afgehaald. We omhelsden elkaar als oude vrienden. Caroline straalde. Nadat we
bij zijn huis aankwamen, raakten we al snel in een diep gesprek. Op het moment dat Delgado het woord „inner happiness” besprak „as a result of a technology too close of sensory
inputs that led to unhappiness” bracht ik mijn gigantisch innerlijk gevecht over het verlies van Eduard ter sprake. „If you
know there is a stonewall,” aldus Delgado, „it makes no sense
to beat your head against it forever.” Met steun van Caroline
vroeg ik: „My impression is, if someone says that he controls
his feelings and emotion to the extent that he says he does, one
has not been touched by the deep beauty or magic of a total
union with another individual.”
Delgado: „I am a deeply passionate man, but at the other hand
I am almost inhumanly in control of my mind. Caroline is easily excitable. What would happen if I would get excited likewise? We would both jump from the window. I am in a situation, that every day there are people trying to destroy my
work. I now have a staff of 120 members. It is much too large.
But I do not let all this interfere with my inner happiness. I
refuse to let it happen.” Ik ken de Delgado’s nu langer dan tien
jaar. Ik heb gezien hoe zorgzaam en lief hij voor haar is, maar
heb me nooit ontrokken aan de indruk dat hij haar soms behandelt als een patiënte.
Ik zei van mening te zijn dat je in het leven in opeenvolgende
156 Deze observatie bevatte waarheid, maar ik wacht dikwijls veel te lang voor ik op
mijn strepen ga staan.
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20:45 uur
Het was een fantastische dag. Deze ochtend spraken we intensief tot na drie uur de wet van afnemende meeropbrengsten intrad. Ik heb het grootste gedeelte van dit gesprek op de band
opgenomen. We reden naar het laboratorium waar ik het artikel over Margaret Mead voor Peter kopieerde. José liet me een
gedeelte zien waar zich dieren voor onderzoek bevonden. Van
schapen en apen tot katten en ratten. De apen bevonden zich
in stalen kooien. Er waren erbij die hier al tien tot twintig jaar
verbleven à la Rudolf Hess. Ik keek hen in de ogen en voelde
me compleet machteloos hier iets tegen te ondernemen. Sommige dieren waren duidelijk agressief, wat je na een dergelijke
behandeling kon verwachten. Er was een grote baviaan met
een kleintje, dat in gevangenschap was geboren. Zij draaide
haar derrière voortdurend naar een mannetjesaap, zoals indertijd Koko met mij deed in de trailer bij Stanford University in
Californië. Ik voelde me als mens beschaamd tegenover deze
dieren, ook tegenover de poezen, er zaten er zeven in een wat
grotere kooi. Sommigen hadden elektroden, een soort ronde
bobbels, aan hun hoofden geklemd. Dat heet dan „hersenonderzoek”. Hoe is het mogelijk dat we dieren zoiets aandoen.
119
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lijn steeds intiemere en intensere betrekkingen met vrienden
krijgt, waarbij de wisselwerking en rijkdom van verbondenheid aan belang en betekenis wint. Hier waren de Delgado’s
het mee eens. We noemden het cross fertilization of minds.
„So, each experience to another friend is deeper, more profound, more meaningful,” zei ik, en ik realiseerde me dat Peter
hierop in mijn leven de enige uitzondering vormde. Ik vertelde
hen: „Now, I am 58 years old and have a feeling that I squandered my life by not having experienced this maximum relationship – as I did with Eduard – earlier in life. But, at the same
time, I accept that these are the realities of life. One cannot be
an adolescent and a wise old man at the same time, because
such is the inescapable nature of things.” Intussen vroeg ik mij
in goed gemoed af of José Delgado werkelijk begreep waar ik
het over had, omdat ik betwijfel of hij dit verrijkingsproces in
relatie tot Caroline werkelijk heeft ondergaan.
Walter Cronkite is naar Spanje gekomen om voor CBS een programma van een uur te maken over het leven en werk van professor Delgado. Dat was eigenlijk het programma dat ik, nadat
ik hem in 1971 had ontmoet, steeds heb willen samenstellen.
Toen zei hij in ieder geval: „I only want to make it with you.”
Maar voor wie? Waar had ik het kunnen plaatsen?
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Ik zei tegen Delgado: „Deze apen zullen nooit de bast van een
boom voelen, of bladeren eten, in de regen lopen of lekker in
het zonnetje zitten.”
„Well,” antwoordde hij, „they would be eaten by other animals in the jungle. They have plenty of food here and they are
treated well.” Goed behandeld in stalen kooien? Het is nog een
wonder dat ze er niet stapelgek van worden.
Even later liepen we langs een operatietafel waar een witte rat
op lag, de poten met tape vastgeplakt, en een kerel in een witte jas was hersenoperaties aan het oefenen. Aan de andere kant
lag een groter dier op een operatietafel. Ik geloof dat het een
wit konijn was, maar ik liep door en wilde niet verder kijken.
18 april 1983

Ik belde de Sovjetambassade. Het duurde buitengewoon lang
voor ik de zaakgelastigde eindelijk aan de lijn had. Hij adviseerde me met persattaché Astachov te spreken, maar ik antwoordde: „Nee, ik wil met de ambassadeur zelf spreken.” Uiteindelijk heb ik de ambassadeur een aangetekende brief geschreven
met kopieën aan president Anatoly Alexandrov en Georgii Arbatov. Eigenlijk om ze te zeggen dat ze idioten waren.157
Verwijzend naar mijn ervaringen met Eduard, zei Delgado gisterenavond dat er een Spaans gedicht bestond over „een gouden doorn in mijn hart”. De persoon slaagde erin de doorn
eruit te wurmen, maar het hart zelf stierf. Daarop beklaagde de
dichter zich en smeekte de doorn terug in het hart te plaatsen.
„I prefer the pain, but I want my heart to function again,” aldus
de dichter. Misschien als gevolg van dit verhaal droomde ik dat
ik met Peter in een limousine reed en we achter een stoet met
een begrafeniskoetsje vrijwel tot stilstand werden gebracht. Ik
zag alleen een doodskist overdekt met bloemen. Ik besloot te
keren, maar reed in plaats daarvan achteruit een heuvel af, nog
verder verstrikt rakend in de diepte.
Luchthaven Madrid, 00:45 uur, naar Caracas, VIASA 725
Ik zag een steward met een blonde stewardess lopen en zag
Eduard voor me, zonk weg in eenzaamheid en voelde me miserabel. Dit moet zo niet doorgaan. En terwijl ik dit noteer
moet ik aan Gerard Croiset denken die eens zei: „Wie zal dit
allemaal lezen?” Dat weet ik dus ook niet, maar wat ik wel zeker weet is dat mijn dagboek moet en zal voortgaan.
Ik moet eigenlijk proberen van Suriname een steuntje in de rug
157 Zie bijlage 23.
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19 april 1983

Caracas, Hilton Hotel
Het regende. Ik nam een taxi naar de Sovjetambassade om opnieuw te proberen het materiaal dat ik naar Alexandrov wilde
hebben, richting Moskou te krijgen. De man aan de poort zei
dat hij „the authorities” moest consulteren. Ik voerde de druk
op en zei een boek en materiaal naar Anatoly Alexandrov van
de USSR Academy of Sciences te willen sturen. Na het hek te
zijn gepasseerd, liep ik tegen drie veiligheidsagenten op, en een
vrouw zei dat ik het materiaal door de pijlers kon aangeven.
Dit weigerde ik. „But this is official territory,” zei ze ook nog.
Tenslotte mocht ik onder een luifel in een stoel wachten. Daarop arriveerde een jongeman die redelijk Engels sprak. Ik overhandigde het materiaal, en hij vertelde dat de ambassadeur
spoedig naar Moskou zou reizen.
Intussen bestudeer ik het uitgebreide dossier dat Alfred Vierling me over Suriname gaf. Hoe meer ik erover lees, hoe duidelijker het wordt dat het in dat land onder de militairen wel
een rotzooi is geworden. Het bevolkingsaantal is vergelijkbaar
met groot-Haarlem en omstreken.
Surinam Airways 755
Paul Steenbergen van de TROS is niet aan boord, wat ik eigenlijk ook niet verwachtte.
20:30 uur
We naderen vliegveld Zanderij. Henk Herrenberg had beloofd
me te halen. Ik denk dat hij er is.
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te krijgen bij het schrijven van de pocket over Desi Bouterse.
Voor een staat is 15.000 dollar een peulenschil.
Professor Delgado zei bij ons afscheid: „Thank you for being
here and the enriching experience.” Latino’s hebben de neiging te overdrijven.
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20 april 1983

Torarica Hotel
Ambassadeur Herrenberg stond aan de trap van het vliegtuig en
nam me meteen mee naar de viproom. Er waren ook andere
prominente reizigers aanwezig, onder wie de Indonesische ambassadeur Djoko Juwono, die ik begroette met de woorden dat
ik een Sukarnist was gebleven. Mijn bagage was het eerste geregeld, zelfs voor die van de Indonesische ambassadeur. Wij
vertrokken als eerste, maar de auto van Herrenberg wilde niet
starten. Een aantal jongeren duwde daarop de dienstauto van
de minister aan. Dichtbij de stad sloeg de motor opnieuw af.
Samen met Henk werkte ik me een hartverlamming om het
monster weer aan te krijgen. Trouwens, we konden het niet alleen, dus Henk sommeerde twee voorbijgangers te helpen duwen. Tot mijn verbazing gaf hij ze geld.
In de auto vertelde hij vroeger ook als journalist voor de NOS te
hebben gewerkt. Nadat ik het gedraai van Wibo en consorten
uiteen had gezet, zei hij meteen: „Ze krijgen het interview
niet. In die geest hebben we geen afspraken gemaakt. Paul
Steenbergen heeft getelegrafeerd vrijdag te willen komen maar
we zullen zijn visum intrekken.” Hij zei dat er zoiets bestond
als natuurwetten, en zijn gevoel zei hem dat we niet met de
TROS in zee moesten gaan. Vanwege zijn banden met de NOS
wil hij eerst Carel Enkelaar gaan bellen en zeggen: „Oltmans
praat al met Bouterse.” Hij zou duidelijk maken dat ik het gesprek exclusief zou maken „En dan vraag ik er bovenop: ‘Hoe
is het met Liny?’” 158
Hij lachte hier zelf om en zei dat het de hoogste tijd werd dat
Surinamers anders tegen Hollanders gingen optreden. Er waren drie kolonels en een Braziliaanse generaal op bezoek geweest in Suriname. De generaal had tweemaal vijf uur met Desi
Bouterse gesproken, alleen bijgestaan door Herrenberg. „Nu
verschijnen er koppen in de Nederlandse kranten en willen ze
daar weten wat er is besproken.” Hij gaat trouwens terug naar
Den Haag om het jaarlijkse diner in het paleis op de Dam bij te
158 Liny was de vrouw van Enkelaar.
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159 Hij was homoseksueel.
160 Chin A Sen was slechts de huisarts van de familie Horb.
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wonen, „waar ik als gast van de koningin Desi Bouterse zal
vertegenwoordigen”.
Ik begon de dag met een duik in het zwembad.
Ik moet met Herrenberg een deal proberen te sluiten om financiële steun te krijgen voor het schrijven van de Bouterse-pocket. Ik kan niet mijn hele leven voor niets blijven werken,
want de erfenis van mam is bijna op. Ik zei bijvoorbeeld eigenlijk geen geld voor het hotel te hebben. „You are now dealing
with the State,” antwoordde de ambassadeur, wat ik als een indicatie beschouwde om tot een overeenkomst te kunnen komen. Ik noemde als bijdrage tweemaal 5.000 dollar, voor de televisie en voor het boek. Dick de Bie van de Government
Information Service zei tegen het ministerie van Buitenlandse
Zaken dat ik beschouwd moest worden als persoonlijke gast
van bevelhebber Desi Bouterse.
Om 10:00 uur begeleidde Henk me naar het kantoor van De
Bie. Bouterse is pas vrijdag beschikbaar voor een eerste gesprek.
Ik had een lang gesprek en maakte een bandopname met de
voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Harvey Naarendorp, een man met oprechte, warme en intelligente ogen. Hij
sprak vrijuit. Ik ben meteen begonnen met de bandopname uit
te schrijven.
Carel Enkelaar belde op vanuit Cannes. Hij zou opnieuw bekijken of de NOS toch een gesprek met Bouterse van mij wilde
hebben. Herrenberg rekent er op. Ik houd het voor onmogelijk dat Panoramiek alsnog door de bocht zou gaan.
Om 17:30 uur werd ik afgehaald in een gloednieuwe Toyota.
Ik vroeg of de betrekkelijke jonge man een diplomaat van de
Cubaanse ambassade was. „No, I
am the ambassador,” zei hij. Zijn
vrouw was in Havana. De twee
kinderen waren bij hem. We reden naar een vreemd gebouwd,
modern huis. We spraken drie uur, waarbij ik bijna niets zei en
voornamelijk luisterde.
Ambassadeur Osvaldo Cardenas noemde Desi Bouterse: „Basically a gentleman, a man with real political insight.” Roy
Horb, zijn voormalige partner in de revolutie, had „mental
problems”.159 De voormalige president Chin A Sen had Horb
in behandeling gehad vanwege zijn biseksualiteit.160 Henk Her-
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renberg had me inderdaad al verteld dat Horb bijvoorbeeld zijn
ster had gebruikt om een soldaat te kunnen naaien. Dat vond
Henk „onvergeeflijk”. „We zijn allemaal wel eens biseksueel,”
zei de ambassadeur, „maar dat is hem kwalijk genomen.”
Ambassadeur Cardenas vertelde dat Horb naar de VS was gevlogen voor een bezoek aan Chin A Sen, terwijl Maurice Bishop
van Grenada op bezoek in Suriname was. Hij zou Desi Bouterse vanuit Washington hebben opgebeld dat hij door de CIA
was benaderd. „Ga je gang,” had Bouterse geantwoord, „en
zoek uit wat ze willen.” Horb was in een toestel van de Amerikaanse luchtmacht naar Suriname teruggekeerd.
Cardenas zei dat Bouterse zijn vriend Horb nog altijd als mederevolutionair beschouwt en een foto van Horb in zijn werkkamer heeft staan.161 Desi Bouterse zou zich in 1982 in een situatie hebben bevonden dat hij wist en ervan overtuigd was dat
er een nieuwe staatsgreep op handen was, ook al kon hij het
niet bewijzen. Tijdens het proces rond Rambocus162 had Desi
geleerd dat hij niet over het apparaat beschikte om via de rechtelijke macht te kunnen ingrijpen. De verdediging van Rambocus baseerde zich op de redenering dat de omverwerping of
de poging tot omverwerping van een illegale regering, geen illegale daad was. Alle verhoren van Rambocus werden driemaal
per dag via de radio uitgezonden. Osvaldo, een prachtige neger, zei: „De rechter die Rambocus moest veroordelen, zou
niets liever gezien hebben dan dat Desi Bouterse zelf werd geliquideerd.”
Ik vertelde de ambassadeur tegen Henk Herrenberg en Dick de
Bie te hebben gezegd dat volgens mij Bouterse alleen veilig beschermd kon worden, wanneer de Surinamers dit aan de Cubanen over zouden laten. Op een of andere manier kreeg ik de
indruk dat dit al het geval was, ook al zag het er op het eerste
gezicht misschien niet naar uit.
21 april 1983

Henk Herrenberg belde om 07:00 uur. Ik was al een uur aan
het werk. Het gesprek met Naarendorp is uitgeschreven. Henk
was al op het ministerie.
Mijn vader overleed vandaag zeventien jaar geleden.
161 Roy Horb zou op 2 februari 1983 zelfmoord hebben gepleegd in de gevangenis, na
op 30 januari 1983 te zijn gearresteerd.
162 Surendre Rambocus pleegde in maart 1982 een tegencoup. Na het verijdelen ervan
volgde een proces waarna Rambocus tijdens de Decembermoorden werd gedood.
In totaal werden toen vijftien tegenstanders van Desi Bouterse op 7, 8 en 9 december gemarteld en vermoord in Fort Zeelandia (red.).
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Wibo dreigt zelfs met financiële consequenties, deze ex-cameraman van de NOS, die Chef Actualiteiten van de TROS werd
vanwege een grote bek. Hij leeft in de wereld van Schiermonnikoog. Herrenberg gaat ervan uit de onstane rel met de TROS
mooi bij Carel Enkelaar en de NOS te kunnen uitspelen. En inderdaad, spoedig belde Pieter de Vink, alsof er niets was gebeurd, om meer informatie.
Om 15:00 uur kwam ambassadeur Herrenberg langs Torarica
en liet me zijn antwoord aan Wibo van de Linde lezen, wat
perfect was. Henk belde met Pieter de Vink en vertelde mij dat
de NOS eerst levendig had gepoogd Bouterse „zonder Willem
Oltmans” in beeld te krijgen. „Het is nu eenmaal zo,” aldus
Herrenberg tegen De Vink, „dat Oltmans hier is en hij alleen
een gesprek met de bevelhebber krijgt.” Daarop sloeg De Vink,
volgens de ambassadeur, als een blad aan de boom om. „Hij zei
zelfs het graag met jou samen te willen maken en daarvoor naar
Suriname te willen komen,” aldus Henk. „Maar toch eerst nog
even proberen jou uit te schakelen. Maar ik ken die Hollanders. Je moet ze uit je hand laten eten.” Ik kon wat hij vertelde,
ook na alles wat ik van collega’s heb ondervonden, nauwelijks
geloven. Het was weer gebeurd. „Hollanders moet je altijd
eerst het gevoel geven dat ze je hebben genaaid. Dan kan je
prima zaken met ze doen,” aldus Herrenberg. Hij vroeg wel
soepel te zijn tegen De Vink „want ik wil dit programma wel
op Panoramiek hebben met zijn kijkdichtheid.”
„Prima,” zei ik, „je hebt een fijnere neus gehad voor wat zou
gebeuren dan ik.”
125
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10:15 uur
Ambassadeur Herrenberg belde opnieuw. En was een dreigtelegram van Wibo van de Linde van de TROS gekomen. Henk
beschouwt het als chantage. Hij gaat antwoorden geen gelazer
over geld rond de bevelhebber te willen hebben.
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We hebben veel gelachen. Ik gaf hem de eerste pagina’s van
mijn voorgenomen manuscript mee. Hij belde later er iets van
te hebben gelezen. „In de roos ga zo door.”
Bouterse sprak vanavond in een zaaltje aan de Zandweg, een
straat vol met kuilen en plassen. Ik ging er met Dick de Bie
heen om een eerste indruk te krijgen.
„Het probleem van onze revolutie is niet het kolonialisme, het
neokolonialisme, het kapitalisme, maar het probleem zijn wij,
progressieven in Suriname. Wij zijn het struikelblok van de revolutie. Wanneer wij geen hechte eenheid vormen, dan zullen
onze vijanden daarvan profiteren. Het imperialisme zal proberen het huidige revolutionaire proces te frustreren of te liquideren. We spreken over huurlingen, maar ik zie aan het gedrag
van onze kaderleden dat ze niet serieus onder ogen zien wat er
hier fundamenteel aan de gang is.”
Bouterse waarschuwde dat Washington, koste wat het kost, wil
vernietigen wat in Suriname gebeurd, en hier zou hij wel eens
gelijk in kunnen hebben. Ik ken mijn Amerikaanse pappenheimers maar al te goed. Hij zei dat de regering-Lubbers de hulp
aan Suriname pas wilde hervatten wanneer Desi Bouterse ten
val zou zijn gebracht. Hij noemde Chin A Sen een verrader,
die in Amerika interviews gaf.
Volgens Bouterse zou de economische boycot tegen Suriname
al begonnen zijn. „Tachtig procent van onze bauxietexport kan
niet worden verscheept. Een olieboycot tegen ons wordt overwogen, waardoor alle fabrieken zullen worden stilgelegd en
ook geen autoverkeer meer mogelijk zal zijn. De internationale pers spant tegen ons samen,” zei de bevelhebber. „Er wordt
serieus een militaire interventie overwogen. Daarom zullen de
komende drie maanden niet gemakkelijk zijn. Terwijl we de
historische opdracht hebben het land werkelijk te bevrijden,
zijn we momenteel nog te zwak. Moet u zich voorstellen, hoe
ik me dan voel,” zei hij tegen het publiek. „In plaats van te
kunnen werken aan de kracht van het revolutionair proces,
wordt er gekletst en geroddeld. Misschien moet Paramaribo
wel eerst plat worden gebrand. Ik zal niet toestaan dat onze stad
plat zou worden gehouden. Evenmin zal ik toestaan dat kleine, lullige meningsverschillen het revolutionaire proces zullen
blijven verstoren. We moeten leren onze onderlinge geschillen
ondergeschikt te maken aan het proces en de belangen van het
Surinaamse volk.”
Dick de Bie heeft traumatische ervaringen met Nederlandse
journalisten gehad. Jaap van Meekren zond indertijd iemand
om Chin A Sen te interviewen. „Toen de man eenmaal hier
126

Ik vertelde Herrenberg hoe Wibo en Robert Kroon mij in
Time als KGB-agent hadden neergezet, hoe ik ze onder ede voor
de Amsterdamse rechtbank had doen horen, hoe ze glashard alles hadden ontkend en dus gelogen hadden, en dat warempel
Wibo van de Linde opnieuw zijn vriendje Robert Kroon de
bal wilde toespelen om in mijn voetstappen naar Suriname te
gaan en bij Desi Bouterse binnen te komen.
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was, werd ook een televisiegesprek met Desi Bouterse geëist,”
vertelde hij. „Toen dit werd geweigerd, dreigde AVRO’s Televizier ermee de meest ongunstig informatie over het Bouterseregime in Nederland op de buis te zullen brengen.” Een medewerker van NRC Handelsblad heeft het bestaan tegen De Bie te
zeggen: „Als je me aan een visum helpt, schiet er nog wel een
slof sigaretten voor jou aan over.” De Bie kwam overigens te
laat aan bij het hotel, waardoor ik de kans misliep Bouterse
voor zijn toespraak te ontmoeten. Herrenberg ergert zich ook
aan deze slordigheid van De Bie.
Terwijl ik nog laat aan het werk was in mijn hotelkamer, belde
ambassadeur Herrenberg. „Ik heb nu een telegram van Wibo
van de Linde gekregen, je lacht je rot.” Hij kwam naar mijn
kamer en zei: „Nu ben ik ineens de goede man, en nu probeert
Wibo zich er bij mij in te likken over jouw lijk. Walgelijk,
maar ik ken deze heren.” Hij negeert deze telex en reageert er
niet meer op.
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22 april 1983

Ik denk nog altijd, dat wanneer Wibo van de Linde niet naar
zijn staf zou luisteren, hij anders zou handelen. Hij heeft blijkbaar nooit kans gezien boven zijn oorspronkelijke niveau uit te
stijgen.
Ik zei tegen Herrenberg: „Fidel is vrijwel direct na de revolutie
naar Washington gereisd, zelfs Sadat ging naar Jeruzalem.
Waarom begeeft Desi Bouterse zich niet naar Den Haag in het
hol van de leeuw?”
„Nee, dat kan nu niet. De condities voor een dergelijk bezoek
zijn er nu niet rijp voor,” antwoordde hij. Dit als gevolg van de
Decembermoorden van 1982 „Maar,” zei hij, „we zouden minister Caldeira naar Den Haag kunnen laten uitnodigen.” In
zijn kamer in Hotel Torarica lag een revolver op zijn bed.
Ik ontmoette bevelhebber Desi Bouterse voor het eerst in Fort
Zeelandia, waar hij met weinig ceremonieel achter zijn bureau
zat. Dick de Bie was weer eens te laat en arriveerde samen met
Anatoli Gontcharouk, de zaakgelastigde van de Sovjet-Unie in
Suriname.
Na recente problemen had ik deze keer twee bandrecorders
meegenomen. We voelden ons meteen op ons gemak en begonnen ons gesprek.163 Er stond een tank van chroom op de tafel. Aan de muur een kleurenfoto van de militairen van het eerste uur van de coup in 1980. De werkkamer van Bouterse was
sober, prettig eigenlijk. We werden enkele malen onderbroken, maar konden rustig met elkaar van gedachten wisselen. Ik
heb hem proberen te overtuigen dat ons televisiegesprek nauwkeurig moest worden voorbereid.
De eerste ontmoeting met de in Den Haag gehate Bouterse
staat op de band. De situatie doet me erg aan Indonesië in 1956
denken.
In het hotel lagen twee boodschappen van de Nederlandse ambassade. Of ik morgen om 16:00 uur thee kwam drinken met
de ambassadeur. Ik belde de ambassade en vroeg: „Zend hij een
auto?”
„Wilt u dat ik hem dit vraag?” antwoordde de secretaresse.
„Ja, dat zou prettig zijn.” Ze belde terug dat zij de chauffeur
niet meer kon bereiken.
„Wel, dan bellen we volgende week wel,” zei ik.
„Belt u ons,” vroeg zij ook nog. Ik antwoordde bevestigend.
Voor mijn part gaan ze vliegeren.
Ik ben absoluut overtuigd dat Dick de Bie in de grond van de
163 Deze bandopname is bewaard.
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Ambassadeur Herrenberg is terug in Den Haag. Hij belde om
09:00 uur, en zou contact met Carel Enkelaar opnemen om na
te gaan of de NOS bereid was samen te werken. Ik zei dat ik zeker tot 29 april in Paramaribo zou blijven werken. „Mag ik
zeggen dat je een schat bent,” aldus Herrenberg.
Vanavond ben ik voor het eerst wat in de stad gaan lopen. Terug in het hotel lag er een boodschap van ambassadeur Osvaldo
Cardenas. Hij bleek met zijn zoon in de bar te zitten, waar ik
later met hem sprak.
Hij zei: „In my opinion, Desi Bouterse relies too much on information and advice from technocrats, which is a mistake.”
„But, also a sign of intelligence,” antwoordde ik.
„True, but Bouterse has enough political sense and instinct to
be more decisive. He is still too shy. He also speaks little English. So, while he does understand that language, he cannot
make himself too clear in English.” De Cubaanse ambassadeur
had besloten Nederlands te leren, en zou er deze week aan beginnen.
Hoofdstuk 1, 18 pagina’s, hoofdstuk 2, 36 pagina’s en 12 pagina’s van hoofdstuk 3 zijn met de hand uitgeschreven.
24 april 1983

Ik schreef Peter gisteravond in bed een droevige brief. Ik
droomde intens en nauwkeurig over Loet Kilian. Hij zat op
164 Zie ook Memoires 1925 - 1953.
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zaak een hufter is. Ambassadeur Cardenas van Cuba zei ook al
dat de publiciteit van het regime-Bouterse erg slecht was. Ik
begrijp nu waarom, met deze voorlichtingsman aan het roer.
Heb twee uur met Winston Caldeira gesproken. De minister
van Financiën en Planning bracht me na afloop terug naar mijn
hotel en zei: „Ik praat veel met journalisten. Ik maak u mijn
compliment zoals u doorziet wat hier aan de hand is.” Caldeira
is een fascinerende man. Hij sprak als een waterval. Hij lijkt me
een van de intelligentere personen in de Surinaamse regering.
We spraken op zijn ministerie op het plein tegenover het presidentiële paleis.
Ik hoorde dat Alwin Krolis, mijn Surinaamse vriend indertijd
in Nederland, die in militaire dienst was en met wie ik had geslapen en seks had gehad, is overleden uit verdriet over de dood
van zijn zoon die bij een noodlottig ongeval was omgekomen.164
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mijn schoot in een stoel. Dit maakte me onrustig omdat zijn
vrouw Tieneke in de buurt was. Vreemd dat ik niet veel over
Eduard droom.
De Russische psycholoog Alexander Luria bestudeerde een zekere S., die niet in staat was ook maar iets te vergeten. Luria:
„It may be dangerous to remember too well. S. even considered writing things down, so he would forget them.” Is een
een dagboek gevaarlijk?
Er zit een leguaan van een halve meter op het gras, niet ver van
mijn raam.
De Braziliaanse zaakgelastigde Luiz Felipe Lampreia, die vroeger in Washington op de ambassade werkzaam was, kwam een
praatje maken. Hij ziet de Surinaamse hartelijkheid ten opzichte van Brazilië als onderdeel van een Surinaamse slingerdiplomatie „to out-balance the Cuban activities here.” Hij vroeg:
„Did you see last night half an hour Cuban cultural program on
television?”
Lampreia is hier om een volwaardige Braziliaanse ambassade op
te zetten. Deze week komen vier Braziliaanse journalisten op
verkenning. Hij denkt net als ik dat Ronald Reagan voor een
tweede termijn president zal worden, tenminste als de economie aantrekt en Nancy er geen stokje voor steekt. Hij adviseerde mij de Amerikaanse ambassadeur te gaan ontmoeten, die
schijnt ook op Yale University te hebben gezeten. Heb geen
behoefte aan contact met Amerikanen hier.
Intussen heb ik 99 pagina’s van mijn boekje af. Ik heb Joost
Bloemsma bij Bruna een telex met details gestuurd.
Had een ongewone ontmoeting. Een chauffeur kwam me om
18:45 uur halen in een Mercedes CD-002. Hij bracht me bij
zijn baas, de Indonesische ambassadeur, die een pendopo-achtige
woning heeft niet ver van de Memre Boekoe-kazerne. Eigenlijk pal ernaast, veilig dus. Ik sprak met de ambassadeur op het
terras. Ik zette mijn inzichten uiteen over Bung Karno en diens
tragische einde. De ambassadeur zei ook pas later te zijn gezuiverd. Hij was verdrietig geweest toen zijn vader overleed, maar
hij huilde pas echt toen Bung Karno was gestorven. „Er waren
bij de dood van Sukarno miljoenen mensen in de straten. Ik
zag een taxichauffeur die huilde achter zijn krant.”
Hij vertelde dat mijn vriend generaal Suadi een beroerte had
gehad en niet meer kon spreken. Generaal Adjie was uitbater
van een restaurant. Luitenant-kolonel Sutikno Lukitodisatra
was gepensioneerd, evenals kolonel Ashari. Mijn oude vriend
Kamil uit New York zat bij special services van het ministerie in
Djakarta. Ambassadeur Sukardjo Wirjapranoto, mijn bijzonde130

25 april 1983

Om 05:00 uur vanmorgen belde Henk Herrenberg uit New
York. Hij had Carel Enkelaar vanuit Cannes gesproken. Deze
had Harry Hagendorn opgebeld en voelde er ook voor, zoals ik
had gevraagd, om Rudolf Spoor naar hier te sturen. Carel had
opdracht gegeven met mij niet alleen over de condities te spreken, maar ook over het samenstellen van het Bouterse-interview. Henk vroeg me verder geen zorgen te maken, alles zou in
orde komen. Ik vertelde hoe ver ik was. „Geweldig,” riep hij.
165 In 1995 zou ik dit van het hoogste Indonesische niveau bevestigd krijgen.
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re vriend in New York bij de VN, noemde hij „mijn vader en
leermeester. Ik heb ook onder hem gediend in Peking.”
Ik benadrukte dat Indonesiërs zogenaamd het woord Bapak als
een eretitel beschouwen, maar dat ze in het geval van de Vader
van de Natie wel op een voor mij schokkende manier verstek
hadden laten gaan. Ik vroeg de ambassadeur: „Welke misdaad
tegenover Indonesië heb ik zelf begaan, dat ik al sinds 1966 niet
meer uw land binnen kan reizen? Ik heb mijn reputatie op het
spel gezet door mijn mening over Irian Barat niet onder stoelen
of banken te steken. Stank voor dank.” Hij bood aan om met
generaal Sutikno te spreken om na te gaan of mij een visum
kon worden verleend. Ik zei hem sterke aanwijzingen te hebben en te veronderstellen, dat Den Haag aan Djakarta had gevraagd mij niet binnen te laten.165 Voor hij het wist, beaamde
hij dit, maar, alsof hij zich op een onvoorzichtigheid betrapte,
nam hij het terug. Toch keek ik tijdens de hele ontmoeting tegen een masker aan, nooit een echte glimlach.
We zaten daarna als verloren met z’n tweeën aan een gigantische dinertafel. De maaltijd was goed, maar de villa zelf was
niet bepaald ordelijk. De man stond op het punt om, na drie
jaar ambassadeur in Suriname te zijn geweest, naar Indonesië
terug te keren. De verzending van de boedel zou zes maanden
duren. „Weet u hoe ze u noemen in Djakarta,” vroeg de ambassadeur. „U bent Bung Karno’s zoon in Holland.”
„That is absolutely crazy,” antwoordde ik.
Over Bouterse zei hij: „Bouterse is a decent guy, of goodwill
and with good intentions, but he is entirely relying on advisors.
This advice is from the left and from the right. He is in a constant quandry what to decide.” Ik antwoordde dat ik niet dacht
dat de anti-Bouterse-elementen uit Nederland een schijn van
kans zouden hebben hier weer aan de bak te komen en zei
„Bouterse is here to stay.”
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Dick de Bie zou me om 06:45 uur ophalen want ik zou om
07:00 uur met Desi Bouterse verder spreken. Ik stond voor het
hotel twintig minuten te wachten. Geen De Bie. Ik wist dat
Bouterse alleen van 07:00 tot 08:00 uur tijd had dus ik was laaiend.
Om 07:05 uur belde De Bie mijn kamer. „Waarom kom je zoveel te laat? Hoe kan ik zo nu werken? Jou te laat zijn, gaat van
mijn werktijd af.” Hij antwoordde, alsof er niets aan de hand
was: „Dan zullen we een andere afspraak maken,” en hij hing
op.
Godzijdank belde bij toeval drie minuten later Henk Herrenberg uit New York op. Ik legde hem uit dat De Bie onbruikbaar was. „Rustig nu maar,” zei hij, „je hebt gisteren veertien
uur gewerkt, dus je bent een beetje prikkelbaar.” Hij zou Bouterse linea recta bellen om een en ander uit te leggen. Ik vroeg
hem: „Alsjeblieft, vraag hem mij een soldaat met een jeep te
sturen onder militaire discipline, zodat we niet opnieuw kostbare werktijd verliezen met deze De Bie. Ik wil zonder nodeloze spanningen kunnen werken.”
Leo Kool had Herrenberg andermaal gebeld en gevraagd of
Willem Oltmans een voorwaarde was om een interview met
bevelhebber Desi Bouterse te krijgen. Henk had geantwoord:
„Het is geen voorwaarde, maar ik zou het op prijs stellen indien Oltmans het gesprek voerde. Oltmans is nu in Paramaribo. Hij heeft zich in de situatie en materie ingewerkt. Jullie
hoeven niet te denken dat hij op de koffie is in Paramaribo. Hij
spreekt over harde politieke en economische zaken.” Dan te
bedenken dat Pieter de Vink en Pim Reijntjes al tegen Herrenberg hebben gezegd: „Oltmans komt er bij Panoramiek nooit
meer in.”166 Ik had medelijden met Herrenberg, die vanuit
Den Haag, New York en Washington moet proberen de eikels
hier er toe te krijgen, te doen wat van ze verwacht wordt. Ik
zou wel eens willen horen wat Dick de Bie nu tegen Bouterse
zegt om zijn straatje schoon te vegen. „Sommige mensen begrijpen het imminente belang van waar je mee bezig bent
niet,” zei Herrenberg, met een indirecte verwijzing naar De
Bie. „We laten ons project niet door klootzakken kapot maken,” zei hij ook nog.
Ik lees een column uit de The New York Times van de „specialist” Karl E. Meyer, THE EDITORIAL NOTEBOOK, THE OTHER
SURINAME. Bouterse wordt een tiran genoemd „who in one
bloody swoop killed nearly every rival of importance in Para166 Dat is inderdaad gebeurd. Ik zou nooit meer voor ze werken.
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01:30 uur (in bed)
Er ligt een unieke avond achter mij. Dick was deze keer op
167 The New York Times, 15 februari 1983.

133

Paramaribo

maribo, the capital”.167 En dergelijke onzin staat dan in het
meest gezaghebbende blad van de VS. Verder breekt Meyer een
lans voor de Maroons, de 40.000 bosnegers in Suriname.
Na over en weer getelefoneer met diens ondergeschikten, belde ik de Nederlandse ambassadeur Hoekman direct. Hij komt
nu te voet naar het hotel Torarica voor een gesprek. Dat is andere koek.
Leo Kool belde me vanuit Hilversum op met de mededeling
dat het honorarium dat ik vroeg voor een gesprek met Bouterse 300 procent te hoog was. Hij was ook bang dat ik het nu te
goed met Bouterse kon vinden om kritische vragen te kunnen
stellen.
Ik ben lang aan de praat gehouden door twee Braziliaanse journalisten. Als ik eraan terugdenk, ben ik steeds meer ervan overtuigd dat Washington hier CIA-operaties uitvoert. Hieronder
valt het gebuik maken van sommige journalisten rustig meerekenen. Ik zal nog voorzichtiger moeten zijn, want ik ben altijd
volledig open. Een journaliste kwam later aanzetten. Ik introduceerde haar bij ambassadeur Cardenas van Cuba, die in het
hotel was. Hij zei: „Okay but no interview.”
Ik sprak 75 minuten met ambassadeur J.B. Hoekman. „Ik kom
uit Groningen,” zei hij. Hij verscheen in jasje met das. Ik lichtte hem volledig in over waar ik mee bezig was. „Ik vind het erg
belangrijk wat u doet,” zei hij, „maar vergeet u niet dat op dit
moment 8 en 9 december de essentie is voor Nederland.” Dus
weer de moorden van vorig jaar. „Tot dat gebeuren verliep eigenlijk alles vlot met ons. Dat is nu een onoverkomelijke
zaak.” Ik vond Hoekman aardig en zei dat ik hem een tegenbezoek zou brengen.
Vervolgens belde ambassadeur Herrenberg, die opnieuw met
Leo Kool had gesproken en zei: „Ze willen jou uitrangeren.
We kunnen wel naar de VPRO gaan, maar dan krijgen we hetzelfde gedonder omdat jij hier bent.” Ik bedacht me dat de
VPRO natuurlijk nooit 5.000 gulden zou betalen. „Carel Enkelaar is woensdag terug in Hilversum,” zei de ambassadeur, „en
dan maak ik het met hem af op 10.000 gulden. Dan krijg je
5.000 van mij om je kosten te dekken.” Hij had Dick de Bie
gebeld om „lief ” voor Oltmans te zijn, en ik zegde toe hetzelfde te zullen doen.
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tijd. We reden langs de Indonesische ambassade naar een ander
militair kamp. Even later arriveerde Desi Bouterse met twee
auto’s. We hadden een korte discussie omdat ik voorstelde dat
we beter op de achterzijde van het boek een foto van hem
konden plaatsen in een sportshirt, in ieder geval niet in uniform.
We besloten naar zijn huis te gaan. Omdat hij hierdoor zijn
veiligheidsmaatregelen moest wijzigen, duurde het twintig minuten voor we konden vertrekken. We eindigden in een fantastisch grote villa ergens in de rimboe, met ijzeren veiligheidshekken en behoorlijk bewaakt door soldaten. Ik bood aan mijn
schoudertas te laten onderzoeken. Ingrid Bouterse was gekleed
in een zwarte jurk. Ik observeerde de bevelhebber nauwkeurig
en dacht: geen wonder eigenlijk dat Roy Horb en hij sobat
kras168 zijn geweest. Nadat er een aantal foto’s waren genomen,
verhuisden wij naar een slaapkamer met airconditioning om
ons gesprek verder op te nemen.
26 april 1983

Absoluut een unieke avond. I love the guy.169
Bouterse droeg gisterenavond een streepjeshemd. Ik geloof dat
hij me begint te vertrouwen. Er zit hier een Indonesische militair gevangen. Hij vroeg of het zou helpen deze Hardjoprajitno
een publieke verklaring te laten afleggen. Ik antwoordde te
vrezen dat het zou worden uitgelegd als een verklaring onder
druk.
Tegen middernacht zat ik met Bouterse op het echtelijk bed
met dozijnen fotoalbums van zijn gezin en familie. Toen hij
nog meer albums ging halen, zei Dick de Bie: „Hij vindt het
nu zelf kennelijk leuk.” Het ging om foto’s van zijn huwelijk in
Rotterdam, van een marathon in Seedorf. Ondertussen at De
Bie alle toast met zalm op en zat zo onsmakelijk te vreten, dat
ik tegen Bouterse zei: „Wij doen al het werk en Dick eet alle
schalen leeg.”170
Spoor antwoordde op
mijn aanbod een gesprek met Bouterse
voor NRC Handelsblad
te schrijven.
168 Javaans voor hartsvrienden.
169 Ik schreef dit gisterenavond laat in bed, maar vraag de lezer dit niet verkeerd te interpreteren.
170 De tapes van die avond zijn bewaard gebleven.
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Ik schreef een brief aan Carlos Rafael Rodriguez, die ambassadeur Cardenas later deze week mee naar Havana zal nemen.
Heb nu de VPRO benaderd. Het ziet er naar uit dat ze in een
gesprek met Bouterse geïnteresseerd zijn. Ik nam ook contact
op met Peter Hagtingius van Panorama. Ik schrok wel van Joost
Bloemsma’s uitlating: „We moeten wel nog besluiten of we
achter je boek staan.” Hoe kunnen mensen achter een boek
staan, wanneer zij over het te behandelen onderwerp slechts
persberichtenkennis bezitten?
Henk Herrenberg belde om te vertellen dat de VPRO niets wil
betalen omdat ik genoeg aan mijn boek zal gaan verdienen. Zij
willen mij interviewen. Ze willen dat ik Desi Bouterse interview op film en daarnaast willen ze zelf gesprekken met Alibux, Caldeira en anderen maken. De VPRO betaalt dus hoogstens twee- of drieduizend gulden. Henk draait enigszins, want
hij zou zorgen dat Enkelaar 10.000 zou betalen, waar ik niets
meer over hoor. Altijd weer dat verdomde gedoe over geld.
Het is een vorm van oorlogvoering.
De Nederlandse zaakgelastigde Alexander Heldring kwam naar
mijn hotel en bleek de zoon te zijn van de Heldring die eens
de advocaat van douairière Röell was.171 Hij bezat, of misschien projecteerde ik wel, the creepy personality of his esteemed father.
Na een mislukt telefoongesprek met Leo Kool van de NOS,
volgde een afzegtelex.
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27 april 1983

Om 07:00 uur belde de VPRO. Het uiterste bod was een honorarium van 5.000 gulden, waar ik direct mee akkoord ging. Ik
informeerde ambassadeur Herrenberg, die vertelde dat Pim
Reijntjes van de NOS nog eenmaal bij hem had geprobeerd een
gesprek met Desi Bouterse te bemachtigen, uiteraard zonder
Willem Oltmans. Maar de zaak is dus rond.
Mike Winkel, een Antilliaan die voor Dick de Bie werkt,
kwam lunchen. Hij vertelde dat Roy Horb ooit getrouwd was
geweest en een paar kinderen had. Maar iedereen hier wist dat
hij op homoseksualiteit was overgestapt. Hij leidde eens een
Surinaamse delegatie van zeventien personen naar Noord-Korea en nam zeven lijfwachten mee. Hij wees openlijk met welke jongen hij de nacht wilde doorbrengen. De lijfwachten wisselden elkaar af in geliefdheid bij hun baas. „Ook later in New
York,” vertelde Mike, „maakte Horb er nooit een geheim van
welke lijfwacht die nacht bij hem moest blijven.” Benijdenswaardige regeling.
Ik telexte mijn artikel naar NRC Handelsblad. Nu nog een artikel
voor Panorama.
Ik sprak twee uur met minister van onderwijs Sankatsing.
De kopie van mijn manuscript was zowel uit mijn koffer als
mijn kamer verdwenen. Ik belde Dick de Bie. Hij sliep. Vervolgens belde ik ambassadeur Hoekman. Hij was het met me
eens dat ik De Bie te hulp moest roepen. Vervolgens belde ik
Henk Herrenberg in Den Haag. Hij werd boos en hem leek de
politie de beste oplossing. Toen ik De Bie aan de telefoon
kreeg, zei hij doodgemoedereerd: „Hetzelfde is gebeurd met
een Panorama-journalist die een omslagartikel over Suriname
schreef. De volgende dag werd het bij de receptie afgegeven als
gevonden papieren.” Hij adviseerde om de hoteldirectie te informeren.
28 april 1983

Ik ben intens moe. Ik moet voorzichtiger te werk gaan.
Om 11:15 uur was ik bij Dick de Bie, die zestig pagina’s van
mijn manuscript naar bevelhebber Bouterse had gebracht. Vervolgens had ik een interview van vijf minuten voor televisie in
de studio’s van Frits Pengel.172 Er stond een Steinway waar ik
even op kon spelen.
Intussen was ik ook mijn dagboek kwijt; ik raakte nu in een
verschrikkelijk in paniek. Maar na twee uur dacht ik: misschien
172 Hoofd van de Surinaamse televisie en een vriend sinds 1955 in Rome.
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Ik bracht een bezoekje van een half uur aan ambassadeur
Hoekman. Aardige kerel. Hij moest om 10:00 uur bij premier
Errol Alibux zijn.
Ik belde Peter. Hij had net een filmauditie gedaan. Hij is lekker
op dreef. „I can’t wait to see you,” zei hij.
Ik heb anderhalf uur met Dick de Bie de details van het manuscript doorgenomen. Hij wil bepaalde passages over Roy Horb
wijzigen, of er uit hebben, maar ik weet niet of dat lukt. Het is
en blijft mijn boek.

De VPRO-ploeg is gearriveerd, Roel173 en Erik. Ze zijn aardig.
Ambassadeur Cardenas kwam blijkbaar afscheid nemen, maar
ze hebben in het hotel gezegd dat ik er niet was, terwijl ik in
mijn kamer werkte. Zoiets ergert me groen en geel.
Er werd een lezing georganiseerd in het FOS, de vroegere officiersclub tegenover de Memre Boekoe-kazerne. Ik zou iets
over mijn eerste indrukken vertellen. Er zat op de eerste rij een
jonge, Hollandse vrouw, die de hele avond zuur keek. Er was
een andere Hollandse dame die mij vroeg: „Wat is uw belang
173 Roel van Broekhoven.
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liet ik het in de krantenwinkel liggen. Het lag er gelukkig nog.
Eindelijk kwamen twee recherchercheurs vanwege de verdwenen kopie van het manuscript. De een was zwart en zeker een
nicht, de ander een Hindoe. Ze beloofden naar Fort Zeelandia
te gaan, en de bevelhebber in te lichten. Twee Cubaanse diplomaten kwamen de brieven voor Cuba ophalen, die de ambassadeur zal meenemen.
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Advertentie in De Ware Tijd.

bij wat u doet?” En er was een linkse pater, bijgenaamd „de
rode pater”, maar verder verliep de bijeenkomst zonder incidenten. Roel en Erik maakten er opnamen. Op het moment
dat ik wilde vertellen hoe Arbatov over Ronald Reagan dacht,
zoemden ze in, dus heb ik er een andere wending aangegeven,
uit bescherming van mijn vriend Arbatov. Roel nam dit erg
persoonlijk en vroeg me dit nooit meer te doen. Ik gaf nog op
de valreep een radio-interviewtje. Iemand zei dat ik vanavond
op de Surinaamse televisie was geweest.
Van de twee rechercheurs heb ik verder niets meer gezien of
gehoord. De kopie van het manuscript is weg.
Soberanía /Tribunal Antimperialista de Nuestra América plaatste
Desi Bouterse op de omslag.174 Het nummer is geheel gewijd
aan de strijd van de niet-gebonden landen tegen het Westerse
en Amerikaanse imperialisme en het blad bericht uitgebreid
met foto’s over de jongste conferentie in New Delhi. Er staan
foto’s in van Indira Gandhi, Fidel Castro, Oliver Tambo van
het ANC, Daniel Ortega en andere revolutionaire voorstanders
van waarachtige onafhankelijkheid van voormalige koloniale
machthebbers. Ik kan me uitstekend indenken dat de gevestigde pro-Hollandse orde in Suriname de huidige machthebbers
ziet als zich bewegend in de richting van Cuba en Moskou dat
in het geval van Suriname klinkklare onzin is. Desi Bouterse is
zoekende en is beslist geen Fidel, die zich – zij het noodgedwongen – met huid en haar aan het Kremlin heeft opgehangen.
174 Soberanía, februari-maart 1983. Een Nicaraguaans tijdschrift uit Managua.
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Ik las in Maslow en viel er later bij het zwembad bij in slaap.
„More than any other scientists, we psychologists have to contend with the astonishing fact of resistance to the truth. More
than any other kind of knowledge we fear knowledge of ourselves, knowledge that might transform our self-esteem and
self-image. Human knowledge is apt to be a kind of dialectic
between this love (for knowledge) and this fear (for knowledge) ”. Volgens Maslow zou men deze angsten moeten overwinnen, opdat men zichzelf „head-on and naked” kan beschouwen, „a scary thing to do”. Ik probeer dit al jarenlang te
doen met dit dagboek en ondervind dit allerminst als „beangstigend”. Integendeel, als verhelderend.
Ik bestudeerde de rede van Desi Bouterse op de conferentie
van niet-gebonden landen in New Delhi (7 tot 11 maart 1983).
Een redelijk verhaal. „We are still in the process of organizing
and educating the masses of our people in order to prevent any
further attempts to restore neo-colonialist and imperialist domination of our country” . Dan maakte hij de gebruikelijke fout,
door te zeggen dat de beweging van niet-gebonden landen in
1961 in Belgrado werd gesticht. In werkelijkheid deed president Sukarno dat in 1955 in Bandoeng.
Bouterse vervolgde: „In the latter part of last year, the forces of
reaction embarked on a well orchestrated campaign including
violent action to bring down the Revolutionary Government.
In actions by the military to prevent a civil warlike situation
among our people, unfortunately, fifteen lives have been lost in
December last year. Using these occurrences as a pretext, the
Government of The Netherlands resorted a variety of actions
aimed at the overthrow of the Revolutionary Government of
Surinam. First, they initiated economic aggression against our
country. Secondly, Dutch Government controlled media started a serious slanderous campaign against the revolutionary
process in general and against the leadership in particular.
Thirdly, the Dutch Government is giving direct and indirect
support to Counter-Revolutionary Forces, who have openly
declared their intention to use mercenaries for the violent
overthrow of the present Government. As to the act of economic aggression by the Dutch Government, in December last
year The Netherlands unilaterally suspended the development
aid treaty”.
De bevelhebber vervolgde in India alsvolgt: „This action by
the Dutch Government is not only in serious violation of the
rules of international law but it is a naked example of economic blackmail with the sole purpose of creating a social econom-
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ic chaos in our country, and to regain political control over our
destiny”.
Ik vrees meer dan ooit dat de man in meer dan een opzicht gelijk heeft. Ik moet hier de pagina van Elma Verhey en Gerard
van Westerloo in Vrij Nederland 175 maar eens naast leggen. Zij
meldden dat er inderdaad een militaire invasie van Suriname
werd overwogen. Eind vorige week, dus begin april, was het
bijna zover. „Het vervoer was geregeld, de manschappen waren gerekruteerd en in het tijdelijke levensonderhoud van hun
familie was voorzien. Te elfder ure werd dit heel serieuze plan
afgelast”. Serieus? Het herinnert aan de waanzinnige politionele acties in Indonesië van 35 jaar geleden.
Verhey en Van Westerloo spreken over „dictator Bouterse” en
„desperado die hij toch al is”. Ze zijn gek en weten niet waarover ze praten. Bouterse is noch een dictator, noch een desperado. Het is eigenlijk schandelijk dat zulke onzin in een opinieblad van enige naam en faam onweersproken zal blijven, omdat
in Nederland de hetze tegen die man al zodanig is opgevoerd,
dat je alleen met gevaar voor eigen leven een ander beeld van
de bevelhebber zou kunnen verkondigen in het lieve, vrije, democratische vaderland. Toch zal ik het proberen.
Er circuleert in Paramaribo een krant, uitgegeven door het Nationale Scholen Komitee tegen Huurlingen.176 Men voelt zich
kennelijk solidair met wat er in Nicaragua en Grenada gebeurt,
plekken die meer direct onder dreiging van de CIA liggen dan
Suriname. Toch vermoed ik dat niet alleen Nederland in Suriname subversief bezig is, zoals Bouterse in zijn rede in India
aangaf, maar ook de VS. Washington en Den Haag zijn meestal
twee handen op een buik, al vormde JFK in de kwestie NieuwGuinea daar een uitzondering op. Maar hij werd dan ook
doodgeschoten.
Er is ook het nodige te doen over de 1-meiviering. Desi Bouterse gaat spreken. Daar wil ik bij zijn. Deze ontwikkelingen
zijn Washington en Den Haag natuurlijk een doorn in het oog.
30 april 1983

Vandaag is de opname met Desi Bouterse voor de VPRO.
Ik vind het opvallend dat Freddy Derby, leider van de vakcentrale C-47 aan de legerkrant Makandra 177 een interview van anderhalve pagina heeft gegeven. Tenslotte werd hij op 8 december 1982 ook naar Fort Zeelandia gebracht om te worden
175 Vrij Nederland, 9 april 1983.
176 Zie bijlage 24.
177 Makandra, 1 mei 1983.
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geëxecuteerd. Hij benadrukt dat Surinamers niet moeten vergeten „dat wij een gekoloniseerd volk zijn. Op politiek en sociaal gebied werd voor ons de beslissingen in Den Haag en
Washington genomen. We werden behandeld als gehandicapte
kinderen.” Hoe komt het toch dat (superieure) westerlingen,
wanneer zij naar Afrikaanse, Aziatische of Zuid-Amerikaanse
landen reizen de mensen daar als onvolwassen inboorlingen
zien? Ik wist vroeger op De Horst al, dat Bertus en Herta Cornelissen, die aan de straat in de tuinmanswoning huisden „anders waren”, maar dat was voor ons geen enkele reden hen ook
„anders” te benaderen, dan de familie Schimmelpenninck, die
op nummer 25 van de Baarnseweg woonde. Ieder mens is volwaardig, ook al mag om allerlei redenen de ene „chip” anders
geprogrammeerd zijn dan de andere.
Paul Newman en ik zijn vrijwel even oud, beide uit 1925. Hij
draaide in 29 jaar 48 films. Uit zijn eerst huwelijk werden drie
kinderen geboren. Zijn enige zoon Scott overleed in 1978
„from an accidental drug-and-liquor overdose”. Probeer me
dit in te denken met vergelijkingen naar Peter en Eduard. Eens
zou Newman een homo spelen in een film The Front Runner
over een verhouding tussen „a track coach and one of his runners”. Newman: „I am a supporter of gay rights. And not a
closet supporter either. From the time I was a kid, I have never
been able to understand attacks upon the gay community.
There are so many qualities that make up a human being –
things that I really admire. What they do with their private
parts is probably so low on the list that it is irrelevant.” 178
De opname met Desi Bouterse zou worden gemaakt op de palmolieplantage Victoria, twee uur rijden van Paramaribo. Dick
de Bie arriveerde natuurlijk weer te laat bij ons hotel zodat we
ook veel te laat op onze afspraak arriveerden. De omgeving
was echter schitterend. Toen we het huis binnenkwamen, zat
de bevelhebber met enkele ministers en medewerkers aan een
tafel te werken. Hij was gekleed in korte broek en een Adidasshirt. Dick ging naar hem toe, en er werd gesmoesd.
Daarna mocht ik zelf naar hem toe. Over het manuscript, tot
dusverre, dat hij gelezen had zei hij: „Ik ben eigenlijk niet zo
tevreden. Daarbij komt dat morgen de regeringsverklaring zal
worden afgelegd. We hebben natuurlijk veel samen gesproken,
maar wat we niet kunnen hebben, is dat er zaken anders liggen
dan u schrijft en daardoor tegenstrijdig zijn. Ook ligt de verhouding met Nederland momenteel heel subtiel. Hetzelfde
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geldt voor de VS. We moeten er dus nog meer over praten en
de tekst nader bekijken of deze werkelijk steeds mijn woorden
exact weergeeft. Ik wil er ook nog met sommige van mijn medewerkers over spreken.”
Ik antwoordde dat dit in meer dan een opzicht slecht uitkwam,
omdat ik wat op de band stond als gezegd beschouwde, en zelfs
al een interview naar NRC Handelsblad had gezonden. Jan Sampiemon had trouwens de eerste versie afgekeurd. Ik zond hem
daarop een geamendeerde versie.179
„Komt u dan nog een keer naar Suriname terug,” opperde de
bevelhebber, „om het manuscript verder uit te werken.”
„Nee, nee,” zei ik, „we moeten kans zien om het nu af te maken, want de persen in Holland draaien.” Hij ging daarop akkoord om maandag en dinsdag samen verder te werken.
Dick de Bie adviseerde Bouterse voor de VPRO-opname iets
anders aan te trekken. Ik zei: „Liever niet, want in dit shirt betaalt Adidas mijn reis naar Suriname.” Hij lachte. De Bie vond
dat de bevelhebber minstens een broek moest aantrekken. „Ik
dacht,” zei Bouterse, „dat ik sexy benen had.” Waarop ik niet
kon laten iets te zeggen in de trant van: „Bevelhebber, voor dit
onderwerp is het deze zondagochtend te vroeg.” Hij kwam terug in een donkerbruin, Surinaams pak met open kraag en
hoge, bruine schoenen.
We hebben opnamen van Bouterse gemaakt bij het botenhuis
en langs de rivier. Terwijl we samen buiten liepen, heb ik hem
gesuggereerd: „Waarom nodigt u mevrouw Indira Gandhi niet
naar Suriname uit, al was het maar om het odium kwijt te raken dat u bij voorkeur linkse en extreemlinkse politici vraagt te
komen, zoals Maurice Bishop uit Grenada.” Hij vond het kennelijk een uitstekende gedachte. „Ik heb zelf zoveel ideeën,”
zei hij, „maar het probleem hier is de implementatie.” Een televisie-interview, als afgesproken, werd het niet.
Eigenlijk heb ik steeds een uitstekend, zo niet supercontact met
de man. Toen we bij het huis van Bouterse aankwamen, had
de cameraploeg kennelijk opgenomen dat ik een grote hond in
een kennel had zien zitten en een uitgebreid gesprek met het
dier begon. Ik heb natuurlijk ook mijn hele leven iets met honden gehad, vanaf het moment dat mijn ouders mijn oorlogshond Jim ergens in Renswoude naar een boer brachten terwijl
ik op school zat. Dat ben ik nooit vergeten. Erik vond dat een
„fantastisch beeld”. Ik zei: „Als jullie 58 jaar met Willem Oltmans hadden geleefd, zou je hebben geweten dat dit de ge179 Die dag verscheen dat stuk in NRC Handelsblad. Zie bijlage 25.
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Het is prachtig weer. Ik heb gezwommen en speelde Chopin
in de bar toen er nog niemand was. Ik mis Eduard. Ook Peter,
maar Eduard brengt andere aderen in beweging.
Bouterse weigert over 8 december 1982 te spreken. Hij antwoordde dat op het moment van de schietpartij op Fort Zeelandia hij „lag te slapen bij Lie Pauw Sam. Het dient geen enkel
doel en het heeft geen enkele zin om daar nu opnieuw een discussie over te beginnen. Ik heb dus ook geen zin om nader op
beschuldigingen van verraders in het buitenland in te gaan, zoals ik u reeds zei.”181
180 Myron Sharaf, Fury on Earth, St. Martin’s Press, New York.
181 Zie bijlage 26. Bouterse ontmoette er zijn buitenvrouw Rita Chin A Loi, een nicht van
Rubin Lie Pauw Sam (red.).
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woonste zaak van de wereld is en niets bijzonders.” Ze zouden
me eens moeten zien als ik in de vroege ochtend buiten ben en
met de papegaai in de tuin converseer, die al jarenlang zijn leven in een kooi bij hotel Torarica doorbrengt.
We kwamen langs Suralco, de aluminiumsmelterij, wat een gigantische onderneming is. Suriname schijnt er door onderhandelingen dit jaar 10 miljoen dollar meer uit te zullen slepen. De
Amerikanen schijnen zelfs nieuwe investeringen te doen. Er
was dezer dagen trouwens een topdelegatie van Suralco in hotel Torarica.
Ik viel weer aan het zwembad in slaap. Later speelde ik op de
rammelpiano in de bar van het hotel. Het moest gewoon even.
Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in Wilhelm Reich. Een
leerling van hem, en later medewerker, heeft nu een biografie
geschreven: Fury on Earth.180 Ook Reich kreeg gedonder met
Sigmund Freud: wie niet? Opmerkelijk vind ik, dat hij als psychotherapeut patiënten vroeg zich uit te kleden, naakt, soms
tot op een onderbroek en dan begon met hen te betasten om
plekken in het lichaam te vinden waar spanningen zaten,
„where the energy was neurotically stored that an orgastically
potent body would release an orgasm”. Reich nam ook dikwijls patiënten als lovers. Vreemd verhaal eigenlijk.
Radio Nederland heeft ambassadeur Hoekman om commentaar over mijn Desi Bouterse-artikel in NRC Handelsblad gevraagd. Ook belde de radio uit Hilversum naar Roel van
Broekhoven om morgen een gesprekje te kunnen hebben over
de regeringsverklaring.
Chips, de televisieserie over motoragenten in Californië, wordt
ook op Surinaamse televisie vertoond.
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We kregen zelfs een beetje keet toen ik over dit heikele onderwerp bleef doorzeuren. Bouterse zei: „Ik hoop althans, dat uw
werkelijke doel naar hier te komen, niet is geweest ons van zaken te beschuldigen die kant noch wal raken.”
„Zeker niet bevelhebber. Maar u zou toch kunnen zeggen dat
u zelf op Zeelandia niet geschoten hebt?”
„Het moet u waarachtig toch duidelijk zijn nu, dat ik niet van
plan ben om op bemoeizuchtigheid in te gaan.”
Daarna schrapte hij drie regels weg.
„Spreekt u maar met wie u wilt over die zaak als u het beslist
niet laten kunt, maar niet met mij. Hebt u nog andere vragen?”
Bellevue Theater, 10:15 uur
Een travestiet, mevrouw Waller, verwelkomde het VPRO-team
en zei: „Ik loop hier stage.”
De show begon natuurlijk een uur te laat. Bouterse sprak veel
in het locale dialect, dus we begrepen er eigenlijk niets van. De
avondklok schijnt te zijn opgeheven.
Wie ik eveneens zou willen ontmoeten, is de Surinaamse ambassadeur in Washington, Henk Heidweiller. Hij heeft bijvoorbeeld in Trouw 182 gezegd dat Suriname de navelstreng met Nederland moet zien kwijt te raken. „Suriname zit nog te veel
vast aan Nederland. Hierdoor blijft er weinig ruimte over voor
een intensieve politiek gericht op landen uit onze eigen regio.”
Misschien moet ik toch het interne telegram tussen de Surinaamse ambassade in Den Haag en ambassadeur Herrenberg in
Paramaribo van 21 april l.l. opnemen, omdat het laat zien waarom de ambassadeur de toon van Wibo van de Linde ongepast
en dreigend vond. Tenslotte zal dit dagboek jaren later pas verschijnen.183
Premier Errol Alibux heeft vanavond op televisie zijn regeringsverklaring afgelegd. Men hoopt binnen drie jaar een nieuwe grondwet op te stellen. Een Nationaal Democratisch Congres (NDC) en een Centrale Staatsraad (CS) zullen worden
opgericht. Het congres wordt een adviserend orgaan dat zal bestaan uit leden van massaorganisaties en functionele groeperingen. De staatsraad moet het beleid toetsen en zal zich verder
onder meer moeten uitspreken over de begroting. Alibux sprak
twee en een half uur, dikwijls een slaapverwekkend verhaal.
Jack Anderson schijnt in Washington te hebben gezegd dat
Brazilië met een invasie van Suriname dreigt, als de regering in
Paramaribo weigert om Cubaanse adviseurs het land uit te zet182 Trouw, 10 maart 1983.
183 Zie bijlage 27.
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Ambassadeur Henk Herrenberg belde op dat het door mij ingezonden gedeelte van gesprekken met Desi Bouterse aan NRC
Handelsblad „prima, prima, prima, zakelijk en objectief” was
geweest. Hij voegde er aan toe: „Je verhouding met de bevelhebber komt er namelijk precies in uit, zoals ik het wil hebben.”
Herrenberg zei ook dat het interview met de bevelhebber via
een kolom op de voorpagina van de krant van 30 april werd
aangekondigd. Het kan niet mooier.

Bouterse:
wij zullen
geen extreme
lijn volgen
PARAMARIBO, 30 april – Suriname zal
geen extreme politieke lijn volgen, maar het
moet duidelijk worden in het buitenland dat
Suriname aan werkelijke dekolonisatie is begonnen.
Dit zegt de Surinaamse legerleider Desi
Bouterse in een vraaggesprek met nrc Handelsblad, aan de vooravond van de dag dat de
regeringsverklaring in Suriname zou moeten
worden afgelegd. Uit Paramaribo is gisteren
bericht dat geschillen over de verklaring tussen een radicale en een gematigde stroming
zijn bijgelegd. Het concept van de verklaring
is gisteren voltooid.
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ten. Nu dat weer. Anderson ontleent zijn informatie aan een
geheim rapport van de CIA, dan weet je hoe laat het is. De psychologische oorlogvoering tegen het regime van Bouterse
duurt voort. Wat er over Cuba wordt gezegd, is je reinste geklets in de ruimte.
Brazilië gaat juist, ook na het bezoek van enkele weken geleden van de Braziliaanse generaal Danilo Venturini, pantservoertuigen, wapens en munitie leveren aan het leger van Suriname. Zelfs premier Lubbers heeft Brazilië hierover reeds de
les gelezen.
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Bouterse zegt dat Suriname sinds 1 januari
1983 is begonnen met een „eigen authentieke
geschiedenis” om de gemeenschap in de richting te stuwen van een revolutionaire staatsfilosofie.
Op een vraag of Suriname niet volledig op
de lijn van Cuba komt te zitten antwoordt
Bouterse dat Suriname weliswaar sympathie
heeft voor de pogingen van Cuba en een land
als Grenada, maar dat ook goede relaties bestaan met Venezuela en Brazilië.
Pag. 5: Vraaggesprek

Ik keek vanavond op televisie naar het optreden van Bouterse
in Bellevue. Het herinnerde me in meer dan een opzicht aan
1957 en de redevoeringen van Sukarno. Ik vraag me af of hij
voldoende beveiligd is. Wanneer er iets met hem zou gebeuren, betekent dit het einde van de revolutie. Hij is op die manier een koorddanser die zonder net werkt. Maar tenslotte doet
Fidel Castro dit ook al 24 jaar met succes.
Voortdurend komen mijn sombere stemmingen over Eduard
terug. We zijn de vijfde maand van totale stilte ingegaan. Nog
steeds wil ik niet geloven dat alle contact voor altijd zal zijn
verbroken.
3 mei 1983

Ik ben vanmorgen eerst op een geleende fiets naar Beekhuizenweg 25 in Livorno gegaan. Daar woont Elina Cummings,
die in de coffeeshop van Torarica werkt. We zijn laatst gebotst.
Zij kreeg het gevoel dat ik haar had beschuldigd van het feit dat
mijn dagboek weg was (wat dus teruggevonden werd). Ik heb
dit helemaal niet gedaan, en nog minder zo bedoeld. Hierover
zijn in de coffeeshop spanningen ontstaan, die moeten ophouden. Haar woning was veel verder dan ik had gedacht. Bovendien had het geregend. Hierdoor stond er een soort meer voor
haar huis, waar ik ook nog, tot hilariteit van mevrouw Cummings, zowat in lazerde. Maar de vrede is getekend.
Ik bezocht vervolgens ambassadeur Hoekman op de ambassade. Omdat ik de fiets geleend had, zette ik die in de gang, tot
consternatie van Hoekmans secretaresse, een geaffecteerde spillebeen. Dit soort lagere goden in de diplomatieke dienst kent
geen manieren wanneer er iets onverwachts gebeurt dat niet in
de reglementen staat.
Ik sprak een uur met Hoekman. Ook hij vergeleek gebeurtenissen uit de geschiedenis van Indonesië met die van Suriname. Hij
is blijkbaar eens plaatsvervangend voorzitter van de beruchte
146
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conferenties geweest, waarbij rijke, „democratische” landen het fascistische generaalsregime in Djakarta decennia lang
financierden. Hij noemde het huidige Surinaamse bewind „een
bijeengeraapt zooitje” en scheen bijzonder weinig fiducie te
hebben om door staatsplanning orde in de chaos te scheppen.
Eens was Suriname geleid door een plantage-economie. De
plantages waren geleidelijk aan verpieterd, en vooral de Creolen
woonden liever in Paramaribo en zochten emplooi als ambtenaren in de steeds groter wordende bureaucratie. Met een beetje opleiding zag je hoe Creolen „verbaal begaafd” te voorschijn
traden. De Hindoes (Indiërs) exploiteren de rijstindustrie.
De ambassadeur was van mening dat Den Haag na de omwenteling van 1980 tot de moordpartij van 1982 weinig anders had
gedaan dan uiting geven aan bezorgdheid. Met groot gemak
zei hij in de volgende zin dat Suriname de afgelopen drie jaar
geen last van Nederland had gehad. De gebeurtenissen van 8
op 9 december 1982 hadden de grens overschreden. „Heeft
Bouterse u ook verteld,” aldus Hoekman, „hoe laat de schietpartij op Zeelandia heeft plaatsgevonden? Was het ’s avonds,
’s nachts of ’s morgens?” Hij vervolgde: „Hebt u hem voor uw
boek gevraagd hoe hij thans tegen die affaire van 1982 aankijkt? Want voor ons en voor Den Haag is wat gebeurde niet
hanteerbaar.”
De ambassadeur adviseerde om in de komende VPRO-uitzending te laten zien dat Bouterse in zijn rede had gezegd dat De
Limburger een document uit de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken heeft gepubliceerd, dat geheim was en waaruit
bleek dat minister Hans van den Broek had geopperd om vijfduizend in Suriname verblijvende Nederlanders terug te trekken. Ik vroeg me af hoe Van den Broek zoiets tot stand zou
willen brengen. Maar de ambassadeur vervolgde dat Bouterse
vervolgens had gezegd: „Als ze oorlog willen, we hebben
180.000 Surinamers in Nederland.” Wederom, hoe dacht Bouterse hen te kunnen inzetten? Het was dus wederzijdse bluf, of
geklets in de ruimte.
Hoekman zei: „Dat moet u op televisie brengen. Dat zal inslaan als een bom.” Ik vroeg me af: wat wil Hare Majesteits
ambassadeur? Gemoederen opzwepen? Wat moet ik met uitwijdingen over een absoluut onuitvoerbaar dreigement, zowel
van Bouterse als van Hans van den Broek?
Hoekman noemde de militair Sital een regelrechte marxist, die
niets liever zou willen dan de macht zelf grijpen. Hij noemde
Sital „the left hand of the Government”. Ik had Sital ook in
Bellevue opgemerkt en vergeleek hem voor mijn gevoel (en als
IGGI
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eerste indruk) met de positie van minister Hanafi in Djakarta in
1957, de laatste Sukarno-ambassadeur in Cuba, die nu in Parijs
woont.
In Den Haag is erg negatief gereageerd op het Plan of Action
1983-1986 van de Surinaamse regering.184 De bekende kletskousen in het parlement, die Suriname als hobby beschouwen,
de heren De Vries (CDA), Knol (PvdA) en Weisglas (VVD) zijn
gezamenlijk „zeer verontrust”. Daarom is er ook geen enkele
aanleiding om de opgeschorte ontwikkelingshulp aan Suriname te hervatten. De klootzakken kennen waarschijnlijk niet
eens de inhoud van de regeringsverklaring, maar ze „weten”
natuurlijk al heel zeker wat ze willen: Bouterse verder blijven
pesten, zoals ze dit vroeger met Sukarno deden.
De Ware Tijd publiceert morgen mijn analyse: PARALELLEN IN
185
DEKOLONISATIE-PROCESSEN.
4 mei 1983

Ik bracht een bezoek aan Leo Morpurgo, de hoofdredacteur
van De Ware Tijd, een type als Erik de Vries van de VARA met
een witte baard. De redactie was een onvoorstelbare bende. Hij
vertelde mijn artikel niet te hebben gepubliceerd omdat hij
achter de tekst stond „maar ik had toevallig plaats”. Ik vroeg
hem wat hij er op had aan te merken. „Te oppervlakkig,” was
het commentaar. Dus de bekende dooddoener als ze het ergens
mee oneens zijn, voornamelijk omdat ze geen kennis van zaken hebben. „Ik schreef niet voor een blad van een universiteit, maar voor de groenteboer op de hoek,” zei ik. Hij ging
zitten en begon het artikel opnieuw te lezen. „Er is hier absoluut geen vrije meningsuiting. Wanneer men anders denkt,
wordt men in elkaar geslagen.” Ik vroeg hem: „Tot 8 december 1982 was er wel vrijheid van meningsuiting. En wat werd
er via de vrije radiostations in Paramaribo omgeroepen? Dat
Desi Bouterse snel voor zijn raap diende te worden geschoten.” Ik gaf Morpurgo vervolgens een uitleg over revolutionaire processen in de wereld en persbreidel, maar hij bleef sceptisch kijken met een gezicht van: je kunt me niets nieuws
vertellen. Dat is dan anno 1983 een Surinaamse hoofdredacteur. „We zijn momenteel de enige krant,” zei hij, „en dat is
niet goed.” Daar had hij natuurlijk gelijk in.
Time wijdde een omslagverhaal aan ARMS CONTROL met de
ondertitel MAKING THE WRONG MOVES?186 Reagan liep een
184 Zie bijlage 28.
185 Zie bijlage 29.
186 Time, 18 april 1983.
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Joost Bloemsma van Bruna stuurde een telex dat ze afzien van
publicatie van het boekje met Bouterse. Op naar uitgever Jan
Mets.
Ik schreef Bouterse een briefje dat voorlichter Dick de Bie al
vijf dagen in rook was opgegaan. Het gaat er om nog met
spoed aan het manuscript te werken. Ik belde ook met de secretaresse van de bevelhebber, mevrouw De Geer. Ambassadeur Herrenberg kon De Bie ook niet vinden. Hij had al met
de directeur politieke zaken op zijn ministerie in Paramaribo
gebeld om ’s rijks voorlichter te vinden.

187 Newsweek, 25 april 1983.
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blauwtje bij het Senate Budget Committee dat 10,7 procent
van het door hem voorgestelde budget voor bewapening heeft
geschrapt. Generaal Brent Scowcroft, die ook al defensiespecialist van Gerald Ford was, wil dat de beruchte MX-raket zo
snel mogelijk in productie komt. Zelfs de rooms-katholieke
bisschoppen in de VS zijn tegen deze waanzin in het geweer gekomen. Buitengewoon vervelend verhaal.
Indonesië en Maleisië hebben „rehabilitation centers” opgezet
voor de orang oetans („wild men”). Het grootste park voor
deze dieren ligt in Maleisië, het Sepilok Orangutan Preserve,
en is 40 vierkante kilometer groot. Ook in Kalimantan (Borneo) bevinden zich nog vier- tot twaalfduizend van deze dieren
in de regenwouden. Een baby orang oetan brengt duizend dollar op. Hoe is het mogelijk? Max Westerman schreef erover in
Newsweek.187
De VPRO heeft blijkbaar een uitzending van 23 minuten over
Suriname gehad, met beelden van de toespraak op 1 mei van
Desi Bouterse. Daarnaast werden Nederlandse politici aan het
woord gelaten. Volgende week komen de opnamen met de
bevelhebber op plantage Victoria aan de beurt.
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Vanavond werd ik opnieuw overvallen door somberheid over
Eduard. Dan zinkt op zo’n moment de moed me van A tot Z in
de schoenen om verder te gaan. Dan zie ik het niet zitten, ook
financieel niet.
6 mei 1983

De dienst om telefoongesprekken aan te vragen behoort om
07:00 uur open te gaan. Dit is nimmer het geval. Het systeem is
hier eigenlijk nog helemaal koloniaal en op Nederland gericht.
Er zal heel wat moeten veranderen, wil het op een werkelijke
revolutie gaan lijken. Ze zitten nog volledig aan het voormalige moederland gekluisterd. Dat is die navelstreng waar ambassadeur Heidweiller over sprak.
De VPRO-jongens hoorden mijn typemachine en overvielen
me met een camera in mijn hotelkamer. Op dat moment
kwam er een gesprek met Henk Herrenberg uit Den Haag
door.
Ik belde met Peter in Londen om zijn stem even te horen. Ik
vroeg hem naar zijn moeder te schrijven.
Een zekere Hugo van Reijen, postzegelhandelaar, sprak me in
de hal van het hotel aan om te zeggen „zeer bewogen” te zijn
geweest bij het lezen van Den Vaderland Getrouwe.188 Andere
Nederlanders hier draaien zich ostentatief om als ze me zien. In
hun ogen ben ik blijkbaar „een Bouterse man”, wat geklets in
de ruimte is.
Dick de Bie blijft zoek. Er is iets gebeurd, ik weet alleen niet
wat. Herrenberg lijkt nu ook koel. Tot zaterdag liep alles prima. Heeft een zekere ommezwaai in de houding van Surinaamse kant misschien iets te maken met het bezoek van ambassadeur Hoekman aan premier Alibux? Ook al heb ik hier ter
plekke uitstekend contact met Hoekman, hij kan uit Den Haag
geheel andere instructies hebben gekregen, vooral nu mijn vaste kliek vijanden ziet dat ik met geheel andere inzichten op
Bouterse doordring in NRC Handelsblad en op VPRO-televisie.
Amusant dat de beroemde columnist Tarzie Vittachi in zijn
verhaal voor Newsweek van 25 april 1983 eindelijk heeft ontdekt dat Venezuela een minister heeft voor de ontwikkeling
van intelligentie. Toen hij hier over hoorde, dacht Vittachi dat
het een opera van Gilbert en Sullivan was. Hij eindigt: „The
little minister from Venezuela may be offering the most important gift from the south to the rest of the world, since the Arabs
dreamed up the zero and the Indians invented chess.” Vittachi,
188 Den Vaderland Getrouwe, Bruna, 1973.
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Ik lag al vanaf 04:00 uur wakker om na te denken over wat me
nu te doen staat. Als het zo door gaat, zou ik ook met een totaal
ander boekje kunnen komen: Suriname, het nieuwe Cuba.
Om 11:00 uur belde mevrouw De Geer dat ik zou worden opgehaald voor een ontmoeting met bevelhebber Bouterse. Een
medewerker vond me spoedig op het terras van Torarica. We
reden naar een villa waar Bouterse en zijn vriend Krolis in blote bovenlijven op me wachtten.
Ze verklaarden in koor het eens te zijn met mijn boek, dat uitstekend was, maar de ontwikkelingen waren teveel in beweging, ook in relatie tot Den Haag. Dus wanneer op dit moment
een manuscript zou verschijnen, liep men de kans dat veel van
wat Bouterse op dit moment tegen mij had gezegd, tegen de
datum van verschijning achterhaald zou zijn. Om die reden
vroeg men mij drie weken te wachten, dan terug te komen en
het hele verhaal opnieuw te bekijken. Ik zei dat de zomer zeer
189 Tarzie Vittachi, The Fall of Sukarno, Frederick Preager, New York, 1967.
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die ik voornamelijk opmerkte omdat hij een boekje vol onzin
schreef over Sukarno en de coup van 1965,189 voert dan een
gesprek met minister Machado ergens in de wereld, wijdt er
een column aan (hij heeft waarschijnlijk nooit een pas in Caracas gezet, of zich verdiept in het onderwerp intelligentie),
krabbelt een onzinverhaal neer en gaat over tot de orde van de
dag. Dit heet dan journalistiek.
Zou Hoekman bij Alibux zijn geweest vanwege de affaire van
het geheime stuk over de terugtrekking van 5.000 Nederlanders uit Suriname, als voorgesteld door Hans van den Broek?
Hoe komt zo’n geheim stuk bij een met De Telegraaf gelieerde
krant? Via de BVD? Ik vroeg de heer Heldring op de ambassade
of Alibux de ambassadeur op het matje had geroepen of dat
Hoekman zelf naar de premier was gestapt. Hij wilde het niet
zeggen. „Dat weet ik niet meer, dat moet u de ambassadeur zelf
vragen,” zei hij nota bene. Dat lek maakt het voor Bouterse,
althans op dit moment, niet gemakkelijker een gebaar naar Den
Haag te maken.
Het schijnt dat Lubbers en Van den Broek naar Venezuela en
Brazilië gaan om de buurlanden van Suriname verder tegen
Bouterse op te stoken. Ze lopen in Den Haag net zo achter met
Suriname als vroeger met Indonesië. Alles herinnert me aan de
vertraagde reacties in het voormalige moederland ten aanzien
van Nieuw-Guinea.
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ongeschikt was om een boek te laten verschijnen, dus dat dan
tot de herfst moest worden gewacht.190
Krolis hield een eigen betoog. „Onze mensen191 zitten in de
huurlingenbeweging in Nederland,” zei hij. „We beschikken
over keiharde informatie dat ze zich voorbereiden om hier in
Suriname wat te beginnen. Een majoor die ons land door en
door kent, heeft de leiding. We gaan dus beslist niet met onze
armen over elkaar zitten wachten tot er wat gebeurt.” Ik zei dat
uitstekend te kunnen begrijpen.
Desi Bouterse: „Er zijn niet veel Nederlanders met wie ik familiefoto’s op mijn bed heb zitten bekijken, dus we hebben u
op een bepaalde manier ontvangen.” Hij zei verder van mening te zijn „dat wij wel degelijk in de regeringsverklaring een
handreiking naar Nederland hebben gemaakt, maar wanneer
zij die er niet in willen lezen, wat kan ik dan nog zeggen of
doen?” Ook zei Bouterse dat Kolader, de directeur van Buitenlandse Zaken, mij tegen 18:00 uur in Torarica zou bezoeken.
Ik vermoed om de hotelrekening in orde te maken en de financiële zaken te regelen.
Ik legde de heren uit dat uitstel van het boek en een volgende
reis naar Suriname niet alleen vertraging, maar ook voor mij
persoonlijke financieel nadelige gevolgen had. Dit begrepen zij
uitstekend. Ze boden aan mij schadeloos te stellen. Ik zei alleen
bereid te zijn onkosten en noodzakelijke uitgaven voor dit project te kunnen aannemen plus een compensatie voor verlies aan
inkomen, maar zeker geen honorarium of iets wat op een beloning voor het project zou kunnen lijken. Ik vroeg dus om alle
zaken, als voorheen, via Herrenberg te laten lopen. Krolis was
van mening dat het het beste was alles direct met de bevelhebber zelf overeen te komen. Ik zei hen dat me dit in verlegenheid bracht, op welk moment premier Errol Alibux binnenwandelde. Hij droeg een kostuum en das en trok direct zijn
jasje uit.
Desi Bouterse begon onze ontmoeting met: „Sorry, dat we u
een week hebben laten wachten, wat niet conform Surinaamse
gastvrijheid is gebeurd. Dick de Bie viel ook nog uit. We zaten
met allerlei problemen.” Ik wuifde alle excuses weg, wat altijd
eenvoudig is wanneer je zelf het lijdend voorwerp bent geweest.
De vraag was dus: welk bedrag was nodig om de al gemaakte
reis en de komende extra reis – vanwege het uitstel – geldelijk
190 Mijn onderneming was gebaseerd op de afspraak met Herrenberg, om zo snel mogelijk een boekje met Bouterse te maken.
191 Hij behoort tot de partij PALU. Volgens Fred Derby zou Krolis bij de Decembermoorden aanwezig zijn geweest (red.).
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Krolis vroeg nog: „We twijfelen niet aan uw integriteit, maar
hoe kunt u garanderen dat de bandopnamen niet vroegtijdig
openbaar worden?” Ik gaf als voorbeeld dat ook Georgii Arbatov in Moskou me altijd alle tapes had gelaten zonder bijkomstige problemen. Ik zegde toe, en heb dit later in een brief aan
Bouterse bevestigd, dat ik de verantwoordelijkheid nam om
erop toe te zien dat voorlopig alles geheim bleef, tot we het
over een nieuwe en aangevulde tekst eens waren.
8 mei 1983

Moederdag.
Elina Cummings in de coffeeshop, nu mijn beste vriendin, had
zich prachtig opgemaakt voor mijn afscheid en vertrek naar
New York. Ik gaf haar twee zoenen.
Guyana Airlines 712
Ik reisde eerste klasse met de postzegelhandelaar Hugo van
Reijen192 naar Georgetown, Guyana. Hij werd uitgeleide gedaan door de directeur-generaal van de Surinaamse Posterijen.
192 Jaren later concludeerde ik met Van Reijen te moeten breken. Ik vermoedde met iemand van de inlichtingendienst te maken te hebben.
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te compenseren. Ik zei dat 10.000 gulden per trip een redelijk
bedrag was en aldus werd besloten. Ik zou in New York in dollars een tegenwaarde van dit bedrag op het consulaat-generaal
daar kunnen afhalen. Ook zou de tweede chef protocol me begeleiden naar het vliegtuig.
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Zonderlinge figuur. Hij zet een paar miljoen per jaar om, zegt
hij, met het opkopen van oude munten en postzegels.
Gisteravond heb ik nog een bezoek gebracht aan ambassadeur
Hoekman, ditmaal geflankeerd door de heer Heldring. Zij
hadden absoluut niets positiefs, zoals Bouterse zei, laat staan een
handreiking in de Surinaamse regeringsverklaring gezien. De
ambassadeur noemde het een opsomming van eerdere verklaringen.
Ik bekritiseerde Hoekman voor zijn rol in het helpen financieren via de IGGI-club van de misdadige generaalskliek in Djakarta, welke minstens 500.000 Indonesiërs had vermoord en
waarschijnlijk zelfs een miljoen. Prompt intervenieerde diplomaat Heldring toen ik me liet ontvallen: „In Suriname waren
‘maar’ vijftien slachtoffers gevallen en Den Haag heeft de hik
jegens Paramaribo.” Dat „maar” had hem gestoten. „Ik zit net
als u op de lijn van de Heer in de hemel, mijnheer Heldring,
een dode, vijftien doden, of 500.000 doden zijn er een, vijftien
of 500.000 teveel. Maar ik denk dat u begrijpt wat ik bedoel.
Wat heeft Suriname Nederland te bieden in vergelijking met
Indonesië? Dat is het verschil. De vijftien doden zijn het alibi
voor de fatsoensrakkers in Den Haag om machtspelletjes tegen
een soort ministaatje in Latijns-Amerika te spelen. Ik vind het
walgelijk wat hier gebeurt. Pure chantage met zogenaamde
ontwikkelingsgelden.”
Ambassadeur Hoekman nam toen de moeite mij, als ignoramus
in politieke zaken, uiteen te zetten, dat je de kwestie van mensenrechten alleen politiek van geval tot geval kon beoordelen.
Omdat hij wist dat een meerderheid van de Surinamers niet
achter Bouterse stond, kon hij, als Hare Majesteits ambassadeur
toch niet met het militaire beleidscentrum aanpappen.
Mijn oog viel op het moment dat hij dit zei op het boek Van
mei tot mei van Willem Drees193, ook een Haagse politicus die
geen benul had hoe een dekolonisatieproces aan te pakken. Ik
zei dus tegen beide Haagse diplomaten: „Herinnert u zich hoe
Drees en Luns in het parlement riepen: ‘Wij willen wel met Indonesië praten maar niet met Sukarno.’ Zij zeiden dit op een
moment in de geschiedenis dat het hele Indonesische volk achter Bung Karno stond. Wat er werkelijk aan de hand was, was
dat Den Haag deze Sukarno nooit zijn overwinning heeft gegund. Iets dergelijk herhaalt zich nu in Suriname.”
Omdat ik opmerkte dat er niet meer een staatsieportret van koningin en prins samen in zijn werkkamer hing maar een kleu193 Van mei tot mei. Persoonlijke herinneringen aan bezetting en verzet, Willem Drees,
Van Gorcum, Assen,1958.
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New York, YMCA, kamer 542
Een kamer hier kost nu twintig dollar. Ik ben meteen naar de
First Avenue Club Bath gegaan en kreeg een Aziatische jongen
te pakken.
Ik heb in Paramaribo een gigantische rel rond zogenaamde
dagboeken van Adolf Hitler gemist. Gerd Heidemann zou na
drie jaar zoeken 60 delen van Hitlers dagboek hebben gevonden. Stern zou het hele zaakje als „vondst van de eeuw” op de
markt brengen. Heidemann is dezelfde journalist die hoofdredacteur Henri Nannen in 1976 naar Parijs afvaardigde om samen met mij de affaire van de vriendin van prins Bernhard,
Pussy Grinda, uit te vlooien. Na een gezamenlijk ontbijt met
croissants en koffie in hotel Vendôme, verbrak ik de afspraak
met Heidemann en Stern en keerde naar Amsterdam terug, gewoon omdat ik zeker wist dat deze Heidemann niet zuiver op
de graad was.
194 Bij mijn volgende bezoek aan Hoekman hing er weer een portret van Beatrix en
Claus in zijn werkkamer.
195 Time, 2 mei 1983. De Lisa 2 zou in de winkel tussen de 3.500 en 5.500 dollar moeten
kosten.
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renfoto van Beatrix alleen zei ik: „Warempel, de statiefoto is
reeds aangepast.” 194
Hoekman vertelde nu dat premier Alibux hem voor het gesprek had uitgenodigd. Het was plezierig verlopen. Ze hadden
zelfs grapjes gemaakt. De ambassadeur had tegen de premier
gezegd: „Ik heb al vele signalen in die geest gegeven. Als ik de
regeringsverklaring zou moeten schrijven, zou ik een handreiking aan Nederland opnemen.”
Ik heb voor vertrek in een brief aan premier Alibux erop gewezen dat president François Mitterrand van Frankrijk de journalist Régis Debray als bijzonder adviseur voor Latijns-Amerikaanse zaken had aangesteld. Het zou een gedachte kunnen
zijn om ambassadeur Henk Herrenberg een gesprek met Debray in Parijs te laten hebben, en Debray naar Paramaribo uit te
nodigen. Dit zou kunnen leiden tot nauwere samenwerking
met Frankrijk, wat met het oog op het naburige Frans-Guyana
van belang zou kunnen zijn.
Apple Computers brengt een instrument op de markt „a moderately priced version of the Lisa computer”. Het kan „64.000
bytes of memory” opslaan en zou voor studenten interessant
kunnen zijn omdat het tussen de een en twee duizend dollar zal
gaan kosten.195
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The New York Times kondigde 24 april 1983 de ontdekking van
Hitlers nalatenschap aan.196 De volgende dag maakte de beroemde Britse historicus Hugh Trevor-Roper bekend dat, ook
al had hij eerder verklaard de vondst als authentiek te beschouwen, hij bij nadere bestudering zijn twijfels had gekregen.197
Op 3 mei verkondigde een andere Britse historicus, David Irving in The Times, dat het in Stern gepubliceerde dagboek van
Hitler wel echt was, terwijl hij eerder aan de authenticiteit had
getwijfeld. Op 7 mei hadden twee redacteuren van Stern, Peter
Koch en Felix Schmidt, ontslag genomen nadat het WestDuitse ministerie van Binnenlandse Zaken bekend had gemaakt dat de ontdekking van Heidemann een vervalsing was.
Heidemann zou er 3,3 miljoen dollar voor hebben gekregen.
The New York Times meldde op 9 mei, dat het West-Duitse ministerie een onderzoek was begonnen waar de vervalsing van
dit dagboek vandaan kwam.198
Newsweek wijdde in het nummer van 2 mei niet minder dan
tien pagina’s aan de affaire. Time slechts een pagina. Vandaag
kwam Newsweek met vier pagina’s als vervolg en schreef dat
Stern toch vasthield aan de authenticiteit van de Hitler-vondst.
Tijdens het ontbijt in het Waldorf Astoria heb ik Henri Nannen een briefje geschreven. „Perhaps you remember, that after
one single breakfast meeting in Paris in 1976, I concluded that
Gerd Heidemann was not a serious journalist and I wrote you
at the time that I refused to deal with the Hamburg Mafia,
meaning Stern. Now look where you are. I would have liked
very much to work with you or Stern, provided my journalistic
instinct and judgement had not warned me in time, to avoid
people like Heidemann.” Ik voelde in 1976 aan dat die man
geen zuivere koffie was. Je begrijpt niet dat Nannen dit niet
eerder in de smiezen heeft gehad bij een medewerker die zo
lang voor hem werkte. Tenzij Nannen een boef uit hetzelfde
hout gesneden is.
Bij Double Day stonden drie exemplaren van mijn boek met
Georgii Arbatov.
Ik lunchte met de Volkskrant-correspondent Jan van Wieringen.
Zijn vriend Raoul is overleden na een trip naar Haïti, waar hij
malaria en hepatitis opliep. Ze waren al jaren vrienden. Jan
sprak veel over de AIDS-epidemie en vertelde over een „candlelight procession” in verband hiermee.199 Er was een homo ge196
197
198
199

The New York Times, 23 april 1983, door John Tagliabue.
The New York Times, 25 april 1983, door Robert D. McFadden.
The New York Times, 9 mei 1983, door James Markham.
Jan zou later zelf aan AIDS overlijden.
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10 mei 1983

Henri Nannen is een proces tegen zijn medewerker Gerd Heidemann begonnen. Boeven onder elkaar, walgelijk. The New
York Times meldt dat Gerd Heidemann zelf een persconferentie
gaf in Hamburg om Henri Nannen en Stern ervan te beschuldigen dat ze hem tot zondebok
van het gigantische schandaal
hadden gemaakt, om te rechtvaardigen dat het blad de zogenaamde dagboeken van Hitler met veel fanfare in de wereld
had geschopt. Heidemann zou het slachtoffer zijn geweest van
een zekere Fische uit Stuttgart, een handelaar in Hitler-memorabilia. Nannen schreef intussen in een hoofdartikel dat zijn
sterreporter het slachtoffer was geworden van „his own journalistic obsession”.200
De crooks in Hamburg zijn lilliputters vergeleken bij Ronald
Reagan, die openlijk oproept tot de omverwerping van de regering van Nicaragua, dat hem te links is en daarom moet verdwijnen. Vanuit Honduras zijn 1.500, uiteraard door de CIA
gesteunde, „rebellen” de grens van Nicaragua overgetrokken
om Daniel Ortega en de Sandinisten te verdrijven. Reagan
veroordeelde een resolutie in het Congres, welke verbood een
dergelijke onderneming te financieren en te steunen. De president noemde zijn huurlingen de ware vrijheidsstrijders.201 De
Westerse wereld, inbegrepen wij in Madurodam, heeft een
„grote leider” die ieder grondbeginsel van internationaal recht
en het Handvest van de VN aan zijn laars lapt, geobsedeerd als
hij is tegen alles wat vooruitstrevend, sociaal denkend en links
is. Ik merk na Suriname weer terug te zijn in „de bewoonde
wereld”. De smeerlapperij overal slaat je in het gezicht.
The Hoover Institution aan de Stanford University, een van de
meest conservatieve denktanks in de VS, beleeft een opstandje:
200 The New York Times, 10 mei 1983, door James Markham.
201 The New York Times, 8 mei 1983.
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weest die afwisselend in Californië en New York werkte, en
die niet minder dan 21 jongens met AIDS had besmet. Zeven
van hen waren al overleden. Hij zei dat de gay bars leegliepen
en dat iedereen erover sprak. Het is een ernstig probleem geworden.
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1.600 studenten en 77 professoren hebben een petitie getekend
waarin ze bepleiten dat er een onderzoek moet komen naar
„the partisan political thinking” van deze denkfabriek, nauw
gelieerd aan de machthebbers in Washington en de CIA.
U.S. News & World Report heeft als omslagverhaal WHAT THE
NEXT 50 YEARS WILL BRING. Er wordt in beschreven dat mensen tegen het jaar 2033 gemiddeld honderd zullen worden, dat
in de ruimte „space colonies” zullen zweven, terwijl natuurlijke rijkdommen van de maan zullen worden gehaald. De grootmachten als Amerika en de USSR zullen concurrentie uit Azië
krijgen, waar in 2033 maar liefst 85 procent van de wereldbevolking zal wonen. „Yet just as the Club of Rome was wrong
in its 1972 predictions that the world would run out of gold in
nine years and oil in twenty, optimistic forecasts can prove
equally fool hearted”. Altijd weer wordt de werkelijke boodschap van het rapport Grenzen aan de groei van de Club van
Rome uit haar verband getrokken. Waar het niet om ging was
goud of olie. Wat de Club van Rome wilde bereiken, was een
mentaliteitsverandering, een bewustzijn dat vier, zes, tien of
twaalf miljard mensen niet tot in lengte van dagen totale roofbouw op deze planeet zouden kunnen plegen zonder hierdoor
uiteindelijk aan ten onder te gaan.
Opmerkelijk is het hoofdstuk dat is gewijd aan de verwachte
revolutie in de gezondheidszorg. Er worden supermedicijnen
verwacht om pijn te lenigen, seniliteit, depressie en schizofrenie te bestrijden. „Transplant and artificial implant operations
will rise dramatically. By the year 2.000, researchers will have a
complete map of all the human genes. They will also know
how genes regulate normal growth of cells. Ultimately, doctors
will be able to cure many diseases by altering genes”.
„In music, a major transformation is in progress as computers
make it possible for composers to expand the range of available
sounds beyond those made by conventional instruments.
Computers can bring about sounds that no instrument can produce. They can also mimic violins, drums and other instruments and play notes faster than human musicians”. Ik ben er
juist altijd vanuit gegaan dat cello spelen, wat ik vanaf mijn
vierde jaar heb gedaan, of de piano, een persoonlijk en verrijkend stempel op mijn geest heeft gedrukt, juist omdat het tot
uitdrukking brengen van tonen en geluiden nauw verbonden is
met, om het hoogdravend te zeggen, de zielenroerselen. Ik
denk dat het overnemen van deze vitale functies door machines
over de hele linie een verarmend effect op het brein zal hebben. Maar dat maak ik niet meer mee. „As technology grows
158

11 mei 1983

The Wall Street Journal komt met een meer dan afschuwelijke
voorpaginareportage: BROTHERS IN BLOOD: PRISON GANGS
FORMED BY RACIAL GROUPS POSE BIG PROBLEM. Ondertitel:
TRADING PRISONERS AS SLAVES. Mexicanen die zich aansluiten
bij de bende Nuestra Familia leggen een eed af: „If I go forward,
follow me. If I hesitate, push me. If they kill me, avenge me. If
I am a traitor, kill me”. Deze eed wordt letterlijk opgevat. De
gang is als paramilitaire groep georganiseerd met een „generaal”
aan het hoofd die soldaten (gevangenen dus) aanvoert. De discipline onderling is bikkelhard. Om lid te worden moet je ie202 U.S. News & World Report, 9 mei 1983.
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more complex,” aldus het Amerikaanse weekblad, „Americans
will become more intense, in their search for religious meaning
and spiritual well-being in a time of rapid change”.202 Dat is nu
juist het soort vlucht in dagdromen dat me meer dan funest
lijkt.
Ik bracht een bezoek aan de consul-generaal van Suriname, geflankeerd door enkele medewerkers en ontving een cheque
van 7.272,73 dollar. Eerst stond er in de verklaring die ik ondertekende het woord „schuldbekentenis”, wat ik eruit heb laten halen. Wat ik, zoals Herrenberg dit steeds noemde, heb gekregen „in dealing with the Surinam state” is de betaling van
mijn kosten voor reizen en onderhoud om tweemaal naar Suriname te gaan en een boekje met Desi Bouterse, of over hem
althans, samen te stellen. Zonder deze injectie zou ik het eenvoudig niet hebben kunnen doen. Ik stuurde meteen 2.100
dollar naar Vernu Reizen als eerste aanbetaling op vliegtickets
en 2.500 naar mijn AMRO-rekening en kan nu eindelijk 1.700
dollar voor de tandarts uittrekken.
Ik bracht de avond door bij Peters vriend, Frederick Ress en
diens lover Jay. De jongeman vliegt nog steeds voor Northwest
Airlines als steward en ziet er mooier en aantrekkelijker uit dan
ooit. Ze waren het erover eens dat de AIDS-epidemie uit de
klauwen loopt. Nichten durven niet meer te zoenen. Niemand
gaat meer naar bars of sauna’s. En degenen die toch gaan, zeggen fatalistisch: „Well, you have to die anyway some time.” Ze
waren overigens beiden ervan overtuigd dat affectie iets is dat
„grows forever and ever onwards”, terwijl seks een soort plateau bereikt, dat niet is te overstijgen en dat in een neergaande
curve terechtkomt op het moment dat je lust voelt voor een
ander dan je eigen geliefde.
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mand hebben gedood, of verminkt. Naast de Mexicaanse gevangenengroep is er een Aryan Brotherhood en een Black Guerrilla Family. Verder zijn alle Amerikaanse gevangenissen door dit
soort moord-en-doodslagcommando’s intern ingedeeld. In Illinois bijvoorbeeld, is 75 procent van de 14.000 gevangenen op
deze wijze georganiseerd. Prison gangs maken medegevangenen
tot hun „slaven”. Er wordt met sigaretten en drugs gehandeld
en gechanteerd bij het leven. Wat opvalt, is dat The Wall Street
Journal voorbij gaat aan de homoseksuele component van het
leven in Amerikaanse gevangenissen.203
Desi Bouterse zei, toen hij mij en Krolis in bloot bovenlijf ontving, dat hij dat deed omdat hij me als een vriend beschouwde.
Ik ben naar Walter Sullivan, de wetenschapsredacteur van The
New York Times geweest, die nu twee maanden de tijd heeft gehad om het manuscript met Philip Handler te bekijken. Hij
kwam met smoesjes. Hij had het erg druk gehad: „Because a
new atomic particle has been discovered.” Hij had Handler
maar oppervlakkig gekend. Ik werd misselijk van de man, en
verliet hem weer na vijf minuten. „Please let me know how it
goes with the book,” zei hij ook nog ten afscheid.
Ik belde het Surinaamse consulaat-generaal dat ik 123 dollar te
weinig had ontvangen. Ik geloof dat ze het mierenneukerig
vonden. Is ook wel erg Hollands om dat te doen, maar 300
gulden is 300 gulden.
Ik ga met Pan Am terug, want dan krijg je de helikopter vanuit
Manhattan naar JFK gratis.
Alexander Solzhenitsyn heeft op Buckingham Palace de Templeton Prize204 van dit jaar ontvangen, een bedrag van 175.000
dollar. Dat zal deze 64-jarige mijnheer, die nu in Vermont
woont, prima kunnen gebruiken. Maar waarom – nu vanuit
deze staat – Moskou steeds weer nodeloos provoceren?
Ik heb later het consulaat-generaal van Suriname teruggebeld
en gezegd: „Mijn excuses, vergeet dat eerdere telefoontje. Ik
vind dat ik het niet kan maken over die 123 dollar te zeuren.”
Frederick en Jay spraken over „the plague”, waarmee zij AIDS
bedoelden. Het maakte mij ook dermate bang, dat ik tegen
mezelf zei nooit meer een voet in een sauna te zetten. Zij kennen jongens die al aan AIDS zijn overleden. Ik liep bij mijn oude
vriend Bhaskar en zijn vriend binnen, die ook al twee homo’s
kenden die aan AIDS waren overleden. Toen de lucht ging betrekken, besloot ik toch naar de First Avenue Club sauna te
203 The Wall Street Journal, 11 mei 1983, door Stanley Penn.
204 De prijs is bedoeld om de winnaar ervan te eren vanwege zijn bijdrage aan de godsdienst.
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Marie Winn, Children without Childhood, Pantheon Books, New York, 1983.
Marie Winn, The Plug-in Drug, The Viking Press, New York, 1977.
Zoals Peter had als kind.
The New York Times Magazine, 8 mei 1983.
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gaan. Maar de lol was er af. Twee jongens die me wilden pijpen, heb ik weggeduwd.
Er is een boek verschenen van Marie Winn Children without
Childhood.205 Zij bepleit dat de „Age of Protection”, waarin
kinderen als onschuldige schapen werden gezien, geleidelijk
aan is vervangen door de „Age of Preparation”, waarin ouders
hun kinderen niet langer afschermen „from some of the more
glaring realities” van de wereld der volwassenen. „It was television”, schrijft Winn, „that first penetrated the protective cocoon and thrust the long-hidden outside world into women’s
and children’s lives”. Ouders begrepen steeds beter dat ze de
televisiewereld niet meer van hun kinderen konden weghouden. In 1977 schreef Winn het boek The Plug-in Drug over hoe
televisie de wereld van het gezin totaal overhoop gooide.206
„Suddenly parents were struck with their fearful knowledge
that they alone stood between their child’s growing up ‘normal’ and his growing up to be a neurotic adult. A single false
step, a traumatic experience, and inadvertent peek at the ‘primal scene’ might cause a child to develop insomnia, impotence
or an irrational fear of horses many years later”.207
Alles goed en wel, maar hoeveel kinderen slepen niet de rest
van hun leven beschadigingen uit hun jeugd mee die ze in de
zogenaamde „normale gezinsverhoudingen” opliepen? „No
longer”, schrijft Winn, „does the parent operate from a vantage
point of superior knowledge, of adult convictions. Such confidence, it seems, no longer sits well with the Zeitgeist of the
1970’s and 1980’s. Now, the child is enlisted as an accomplice
of his own upbringing. And everywhere parents are explicating the texts of themselves, pleading for their children to agree
to forgive, to understand, instead of simply telling them what
to do. The child has come to seem a psychological equal.” 208
Er staat nog zoveel meer in dit artikel, dat de revolutie in ouder-kindbetrekkingen toelicht. De gevolgen zullen veel verstrekkender zijn dan nu wordt beseft.
Er is het nodige gebeurd, terwijl ik in Madrid, Caracas en Paramaribo was. Joeri Andropov heeft een brief aan Amerikaanse
geleerden geschreven waarin hij voorstelt om de wapenwedloop in de ruimte snel te beëindigen. Hij reageerde hiermee op
een dringend beroep, dat een groep vooraanstaande geleerden
en Nobelprijswinnaars op hem en Ronald Reagan had gedaan,
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om met deze waanzin in godsnaam op te houden.209 Opvallend
was ook een hoofdartikel in The New York Times: LOOSE TALK
210
ABOUT SOVIET CHEATING.
Tijdens een fotosessie werd Reagan gevraagd of de sovjets SALT-verdragen hadden geschonden.
Zonder blikken of blozen antwoordde deze idioot: „When
have they stopped?” De krant is van mening dat de president
met dit geklets moet ophouden. Dat schrijven ze dan toch
maar in de meest invloedrijke krant van de Verenigde Staten.
Daar kan NRC Handelsblad een voorbeeld aan nemen.
De Socialisten hebben vijf zetels verloren en zijn met 90 zetels
een minderheid in het Oostenrijkse parlement geworden (totaal 183 zetels). Kanselier Bruno Kreisky, die dertien jaar de leiding van Oostenrijk had, heeft hieruit zijn consequenties getrokken en is afgetreden. Dit is dus een heengaan tegen alle
verwachtingen in. Maar goed: hij is 72 jaar en misschien is het
tijd de zaken nu maar eens aan anderen over te laten.211 Een
waardevol contact in Wenen is verloren gegaan.
The National Commission for Excellence in Education heeft
een rapport gepubliceerd: A Nation at Risk. „If an unfriendly
foreign power had attempted to impose on America the
mediocre educational performance that exists today, we might
well have viewed it as an act of war”, is de teneur van het rapport. Newsweek wijdt er een hoofdartikel aan.

12 mei 1983

The Wall Street Journal komt met een reportage waarin beschreven wordt dat de Lockheed Corporation haar dieptepunt heeft
overwonnen en weer begint op te krabbelen. De aandelen zijn
sinds begin 1983 met 57 procent gestegen. Roy Harris schrijft
dat het aan Richard Nixon is te danken dat het bedrijf op de
markt is gebleven na de schandalen van 1976. Nixon zond David Packard naar het Congres om te bepleiten dat een onder209 The New York Times, 27 april 1983, door John Burns.
210 The New York Times, 25 april 1983.
211 The New York Times, 24 april door James Markham.
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Luchthaven JFK
De vlucht per Pan Am-helikopter van Manhattan naar hier was
prachtig door de schitterende uitzichten op de stad. Ik ben er
echter allerminst rauwig om dit land met smakkende kauwgomvreters weer te verlaten.
Ik zie een zoon die veel te snel loopt, zodat zijn moeder hem
nauwelijks bij kan houden. Zo zag ik ook hoe een knul een
jonge hond mishandelde, wat me een totaal machteloos gevoel
geeft. Ik barst van het leesmateriaal om de vlucht naar Londen
(en Peter) te bekorten.
Susan Jacoby schrijft dat verdriet „whatever its source, is a universal experience. This universality makes it all the more mystifying that so many people find themselves unable to offer the
right sort of consolation even when they desperately wish to do
so”. De snelheid waarmee verdriet wordt verwerkt, zoals ik
met Eduard heb ondervonden, verschilt van persoon tot persoon. Jacoby spreekt over „different rates of psychic healing”.
De een trouwt een jaar na de dood van zijn vrouw, de ander
trouwt nooit meer. Hoe werken rouwprocessen echt?
THE DAWN OF INTELLIGENCE, REFLECTIONS ON THE ORIGIN OF
212 The Wall Street Journal, 12 mei 1983, door Roy Harris.
213 The New York Times, 24 april 1983.
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gang van Lockheed in strijd zou zijn met de veiligheidsbelangen van Amerika, terwijl bovendien 60.000 banen op de tocht
zouden komen te staan. Ik denk al lezende aan Bill Kellogg,
mijn vriend in Los Altos Hills, verbonden aan de top van het
Science Department van Lockheed.212 Ik heb het artikel naar
prins Bernhard gestuurd. Ik heb ook meteen gerefereerd aan de
Gerd Heideman-rel met Stern en hoe ik onder de opdracht van
Henri Nannen een streep had gezet na kennismaking met die
man. De opdracht was toen uit te zoeken wat Bernhards „Paris
connection” (Hélène Grinda) was.
Harold Schonberg schreef een prachtig artikel over Johannes
Brahms.213 Hij werd op 7 mei 1833 in Hamburg geboren. Op
zeer jonge leeftijd trad hij al op „and he became a pet of certain
ladies. This experience soured his whole sex life. As an adult he
did fall in love several times, but managed always to extricate
himself ”. Brahms kwam alleen klaar bij prostituees. Hij vertelde deze jeugdervaringen eens aan een vriend met het commentaar: „That was my first impression of women. And you expect
me to honor them as you do?” Hij zou later verliefd geworden
zijn op Clara Schumann. Jaren geniet ik al van zijn pianoconcerten, maar ik weet bijna niets van de man achter die muziek.
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214

MIND, heet een artikel in The Sciences.

Dat is nu exact wat me
werkelijk interesseert. Het gaat hier over een nieuw boek van
Charles Lumsden en Edward O. Wilson.215 „There is a missing
link in the human evolution – the early human mind. How did
it come into existence? Why did it come into existence? Two
million years ago, on the African savanna, lived our distant forbears. This earliest true human, of the species Homo habilis, was
an evolutionary mosaic, an intelligent ape riding atop the body
of a man”.
„Genes and culture are held together by an elastic but unbreakable leash. The growing mind must pick its way through a
chaos of sensations and perceptions, quickly assembling them
in a form that imparts a substantial degree of command over the
environment into which it has been born. The entire course of
the individual’s life, including his physical survival and reproductive success, will be determined by the shape of the world
that is recreated in the mind”.
„The mind springs from a machinery of neurons created according to the genetic blueprint, but it grows in an environment created by the preexisting culture, which is a particular
history embedded in the memories and archives of those who
transmit it. Consequently the way in which memory is implanted and organized is crucial to the creation of culture”. Er
staat in Lumsden en Wilson een schat aan informative. „Sex is
determined by a single pair of chromosomes out of the twentythree pairs comprising the full complement of human hereditary material. If the fetus receives two X-chromosomes it becomes a female, while the possession of an X-chromosome and
a Y-chromosome makes it a male”.
Ik heb voor Peter een AIDS-waarschuwingsfolder uit de sauna
in New York meegenomen.216
Pan Am vlucht 2, New York - Londen
Vannacht ging een oudere Chinese heer in een gangpad van
deze jumbo van zijn stokje. Hij had veel te veel gedronken en
was doorlopend luidruchtig geweest. Wat me verwonderde,
was de nervositeit bij het cabinepersoneel.
„Procrastination is a seriously troubling psychological problem
for a substantial number of people. It has grave consequences”,
214 The Sciences, maart/april 1983.
215 Charles J. Lumsden & Edward O. Wilson, Promethean Fire: Reflections on the Origin
of Mind, Harvard University Press, 1983.
216 Zie bijlage 30.
217 The New York Times, 12 april 1983.
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13 mei 1983
Londen, YMCA
Peter kwam al om 14:00 uur naar me toe. Hij vertelde dat hij
drie liedjes zou zingen met een orkest van de BBC. Ik vrees dat
ik me schuldig heb gemaakt aan niet enthousiast genoeg reageren, omdat ik niet geloof in een carrière in die richting. Ik zou
blij voor hem zijn als dit wel tot resultaten zou leiden, maar het
verandert niet echt mijn diepe zorgen over zijn toekomst, waar
ik nog altijd geen echte lijn in zie. Zijn optreden wordt in ieder
geval op televisie uitgezonden.
Ik begrijp niet waarom Psychology Today 220 zich heeft laten verleiden om Joeri Andropov op de omslag te zetten met de titel
THE FOUR FACES OF ANDROPOV. Ik verdenk de schrijver van
dit verhaal, Martin Ebon, ervan veel oude informatie bij elkaar
geschoffeld te hebben om zes pagina’s onder deze, overigens
misleidende, titel afgedrukt te krijgen. De hele affaire van Gali218 Time, 2 mei 1983.
219 Psychology Today, april 1983.
220 Psychology Today, mei 1983.
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schreef Bryce Nelson in The New York Times.217 „Many procrastinators are perfectionists who have very high aspirations
for themselves. They greatly fear failure and negative evaluation, either in not measuring up to their own expectations or
those of others. Procrastination can also provide an excuse for
not meeting high standards. Procrastination can stem from resistance to control by others. It is protecting one’s selfhood in
the face of outside demands”. Het is een artikel dat ik Peter zal
geven, die strijk en zet alle beslissingen uitstelt.
In Washington is een symposium gehouden over de vraag of
dieren wel of niet denken. De belangrijkste vraag was hoe de
intelligentie van dieren te testen. Een ander punt: „Not to interpret animal behavior in human terms”.
„Bees, foraging for pollen”, aldus Time 218 „return to the hive
and perform an intricate figure-eight dance to map the route
for other bees”. De bioloog van Princeton University, James
Gould, zegt dat de dans van de bijen in hun genen zit en niet in
hun breinen.
Sociologen hebben een studie gemaakt van veertien mannelijke strippers. Hoofdzakelijk opgewonden dames komen naar de
heren kijken. Wanneer de dansers ontkleed zijn tot op een
string, vliegen de vrouwen naar voren waarbij de grootste opwinding ontstaat bij hun poging om biljetten van 25 dollar in
de schaamlap te stoppen.219
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na, Brezhnevs dochter, met Boris the Gipsy (Boris Tsigan)221,
die in de flat van Volodja Molchanov woonde, wordt weer
eens opgerakeld. Ebon verbindt er de conclusie aan dat Andropov als hoofd van de KGB aantoonde dat hij machtiger was dan
Leonid Brezhnev, die niet in staat was corrupte familieleden tegen de KGB in bescherming te nemen. Op 15 juni 1983 zal Andropov 69 jaar worden, en ook in dit artikel wordt er op gewezen dat hij ziek is, aan diabetes lijdt en er momenteel zeer
beroerd uit ziet.
The following statement was signed by 70 scientists who contributed to the development of the first atomic bomb, in 1943. Among the signatories are five Nobel
Prize winners – Hans Bethe, Owen Chamberlain, Richard Feynman, Ed McMillan and Emilio Segre. Others include Robert Marshak, Victor Weisskopf and
Frank Oppenheimer.
The signers of this statement are scientists who came to the Manhattan Project
at Los Alamos in its earliest days and who are now gathered to observe the 40th
anniversary of the opening of the laboratory. We write this because we worked
on the creation of the first nuclear bomb and therefore, even though the consequences and the concern must be the same for all people equally, we feel a special
sense of responsibility. We are appalled at the present level of the nuclear armaments of the nations of the world and we are profoundly frightened for the future
of humanity.
The single crucial fact is that the two major world powers now possess a sufficiency of nuclear warheads and delivery systems to destroy each other and a significant part of the rest of the world many times over. Furthermore, in view of the
massive overkill potential already achieved, the mobility of many launching systems, and the absence, after many years of research, of any credible defense, we
see no conceivable probability of preventing, by any military action that could be
taken, such total or near-total destruction. This being so, considerations of possible comparative advantage to one side or the other in numbers of warheads or in
megatonnage become irrelevant.
Our one hope is that both the United States and the Soviet Union will recognize the futility of trying to outbuild the other in nuclear strength and also the cataclysmic danger inherent in the effort to do so. We urge upon the leaders of both
countries that this recognition be made a cornerstone of national policy and that it
lead to the beginning of a mutually agreed upon reduction of nuclear armaments
and, for all nations, to the ultimate goal of the total elimination of such weapons.

Dit is de tekst van de zeventig gealarmeerde wetenschappers,
waar ook Joeri Andropov onlangs op reageerde met diens voorstel de wapenwedloop in het universum te staken, een race die
Ronald Reagan met man en macht wil aanzwengelen.222
14 mei 1983

Ik denk veel na over welke titel het boekje over Bouterse moet
krijgen.
221 Zie Memoires 1982.
222 The New York Times, 24 april 1983.
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15 mei 1983

Ik vlieg met British Airways naar Amsterdam. Ik zal blij zijn
weer thuis te zijn na een reis van vier weken.

167

Paramaribo

Peter kwam om 14:30 uur. We verhuisden naar een terras in de
zon, heel ontspannen en plezierig. Zijn broer Jan en andere
vrienden waren in de stad, dus daar moest hij heen. Peter blijft
ervan overtuigd dat Eduard op een dag naar Amerbos zal terugkomen.
We dineerden met Edwin, die zijn theorieën over Eduard uiteenzette, waar hij niets vanaf weet, en wat ik eigenlijk zijn
minst aantrekkelijke kant vind. Bovendien acteert hij 24 uur
per dag, wat hij overigens uitstekend doet, maar waarbij je je
afvraagt: wie is de werkelijke Edwin van Wijk? Hij liet merken
de brieven van Frederick Ress aan Peter gewoon te lezen, wat
dus betekent dat hij mogelijk mijn brieven ook inziet. Peter
heeft altijd gezegd dat hij soms uit mijn brieven voorleest. Dat
is niet in orde. Trouwens, ergens bevalt me de verhouding tussen die twee niet, al kan ik niet precies zeggen waarom ik dit zo
voel.
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16 mei 1983

Amerbos
Gisteren, ik was nauwelijks thuisgekomen, stond vriend Jan
Kikkert voor de deur. Ik had voor de eerste keer weer seks,
sinds vorig jaar december met Eduard in Brussel.
De NVJ deed niets aan mijn VARA-claim. Geen woord van Verploeg of van FNV-advocaat Meerbach.
Hans Teengs Gerritsen belde om te bedanken voor toezending
van Made in Soestdijk. Hij stelde voor samen te lunchen.
Wibo van de Linde zeurde na.
Panorama publiceerde 20 mei op drie pagina’s het gesprek van
mij met Desi Bouterse onder de titel: „ALS HET NODIG IS ZULLEN WIJ OPNIEUW HARD TOESLAAN”.
Er werd gebeld. Ik kreeg het een moment warm omdat ik me
afvroeg of dat Eduard zou zijn. Twintig maandagmorgens geleden was hij hier voor het laatst.
Bij uitgeverij Het Wereldvenster is Verslag van een ooggetuige
verschenen, over de Decembermoorden in Paramaribo met een
nawoord van oud-president Chin A Sen.223 Dat alleen al geeft
aan uit welke hoek de wind waait. Volgens dit boek waren bij
de voorbereidingen van de executies Bouterse, Horb, Alibux,
Harvey Naarendorp, Sital en Krolis betrokken. Bouterse zou
volgens dit boek eigenhandig slachtoffers hebben neergeschoten, namelijk Cyrill Daal en Surendre Rambocus. Daal zou
eerst door Bouterse zijn ontmand. Horb zou in paniek zijn geraakt toen vals bewijsmateriaal van zijn CIA-betrokkenheid werd
getoond. Ik weet nog steeds niet wat er wel is gebeurd op Fort
Zeelandia vorig jaar, maar dat het zou zijn gegaan als in dit
boek wordt verteld, betwijfel ik.224

223 De Decembermoorden in Suriname: verslag van een ooggetuige, Anoniem, 1983,
Het Wereldvenster, Bussum. Het boek gaat door voor een ooggetuigeverslag van
Roy Horb. Later bleek het door Jan Sariman (minister van Landbouw in 1982) geschreven te zijn, die in 2000 zelfmoord pleegde na ontmaskerd te zijn op fraude met
subsidiegelden (red.).
224 NRC Handelsblad, 16 mei 1983, door Frans van Klaveren.
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17 mei 1983

Amsterdam - Den Haag
De Cubaanse ambassadeur Diaz is altijd
lang van stof. Maar er zit enige beweging
in het project om windmolens naar Cuba
te brengen.
Diaz wilde weten hoeveel steun Desi
Bouterse in Suriname had. Hij zal Delgado voor het diner ontvangen, zoals ik
voorstelde.
Ik ontmoette Spier, de tweede man op de
Surinaamse ambassade. We omhelsden elkaar. Lekkere kerel. Een zekere Alvarez
kwam ook binnen. Hij zei een meetsysteem te hebben ontwikkeld om reacties te
peilen. Mijn stukken en interviews waren uitstekend ontvangen, inbegrepen het Panorama-stuk. „Zelfs bij tegenstanders,”
zei hij. Ze waren het met me eens dat het boek met Desi Bouterse snel moest verschijnen. Spier had inmiddels formeel de
instructie uit Paramaribo ontvangen om contact op te nemen
met Régis Debray in Parijs, zoals ik Alibux had geschreven.
NRC Handelsblad meldt dat de fractievoorzitters van de grote
partijen, Ter Beek, Den Uyl, De Vries en Nijpels, naar Brussel,
Bonn, Moskou en Washington zullen reizen. Dat plan gaat
blijkbaar ook door.
Wim Verkade belde. Hij had een rapport voor Van Eeghen
over de ontmoeting in Parijs met Georgii Arbatov moeten uittikken. Hij wilde weten wie Parijs had geregeld, Van Eeghen
of ik. Ik bevestigde dat dit door mij tot stand was gekomen.
Wim verduidelijkte: „Jouw naam komt in het rapport van Van
Eeghen niet voor.” Hij waarschuwde: „Een van onze medewerkers verliet het bedrijf met herrie, maar vandaag zit Van Eeghen weer met hem te slijmen, want hij heeft hem blijkbaar
toch nog nodig.”
Ik kreeg een lieve brief van Peter uit Londen. Hij stuurde een
recensie van de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Moskou, Malcolm Toon, over het boek van Arbatov en mij mee.225
Cole uit de televisieserie Falcon Crest is een schat. Alles klopt
aan die jongen, inbegrepen zijn stem.
225 International Herald Tribune, 12 mei 1983, zie bijlage 31.
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Dezer dagen beginnen Peter en ik aan ons zeventiende jaar.
What next?
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18 mei 1983

Waar ook ter Wereld nummer 97 van Nijenrode, wijdt aanzienlijk aandacht aan het feit dat Gerrit Jeelof voorzitter van het Algemeen Bestuur is geworden! Hij zegt nog altijd een sterke
binding met onze school te hebben, maar ik weet zo langzamerhand dat hij eigenlijk een boef is.
Pieter Baaij wil samen met mij naar ambassadeur Henk Herrenberg. Vooruit dan maar. Windmolens in Suriname?
Ronald Reagan verklaarde op televisie dat de sovjets niet zouden worden uitgenodigd voor onderhandelingen met betrekking tot het Nabije Oosten: „Want ze hebben er niets te zoeken”. Ook al financiert Wall Street Israël, wat in die regio
gebeurt, is natuurlijk een direct veiligheidsprobleem voor de
USSR als naaste buur. De Amerikanen gedragen zich steeds meer
alsof de wereld van hen is. Reagan verkondigde ook dat hij
anti-Sandinistische guerrilla’s niet al te openlijk wilde steunen
„omdat de regering de wetten wil gehoorzamen”. Grote hilariteit bij de aanwezige journalisten. Het enige wat hij erover wilde zeggen, was dat Nicaragua een „legitieme Amerikaanse
staat” moest worden, dat betekent: desnoods bestuurd door fascistische generaals, als ze maar naar het pijpen van Washington
dansen.
19 mei 1983

Gisteren tegen middernacht belde Roel van Broekhoven van
de VPRO. „Jij snaak, om vijfduizend gulden te vragen!” Hij was
bij Roelof Kiers op het moment dat mijn brief met declaratie
kwam. Ze zouden helemaal niets betalen. Ik werd woedend en
kon urenlang niet slapen.
Premier Alibux van Suriname gaat nu ook naar Brazilië, omdat premier Lubbers ook in die richting zit te stoken tegen Paramaribo. Ze leren het in Den Haag absoluut nooit, hoe ze met
voormalige koloniën moeten omgaan.
Ik belde Georgii Arbatov tegen 17:00 uur Moskou-tijd. Het
was zijn zestigste verjaardag. Hij vertelde rond vijftien juni in
Nederland te zullen zijn. Hij zou drie dagen blijven en zijn
vrouw zou meekomen. Ik vroeg hem of hij de kritiek van
Toom in de International Herald Tribune had gelezen. „Yes,”
antwoordde hij, „Toom is a skunk. I will send him next week
new underpants.” Ik was zo verbaasd over deze ongewoon felle reactie dat ik me afvroeg of ik het wel goed had verstaan.
Ik informeerde Ernst van Eeghen die al meteen zat te berekenen hoe hij een slaatje uit het bezoek van onze vriend zou kunnen slaan. Hij zou Beletski voor het diner uitnodigen. „En
170
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Aktueel, 16 april 1983.
The New York Times, 17 mei 1983, door Seymour Hersh.
The New York Times, 12 mei 1983, door Leslie Maitland.
Jonathan Miller, States of Mind, Pantheon Books, New York, 1983.
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Willem Brugsma?” vroeg ik. Toen vertelde hij afgelopen zaterdag met Erica bij de Brugsma’s te zijn geweest. „We zijn al
twintig jaar vrienden,” heette het nu.
Ik werk non-stop aan een herziene versie van het Boutersemanuscript.
Dat Peter in Londen in een film speelde, heeft ook in Aktueel
gestaan.226
Mijn „ontdekking” Milan Potuznik, de Tsjech die ik in een
KLM-vliegtuig ontmoette, maakt nog steeds furore als model. Ik
zie hem voortdurend in allerlei kranten.
Boontje komt om zijn loontje: admiraal Stansfield Turner, die
indertijd als directeur van de CIA, de ex-CIA-er Frank Snepp,
verhinderde een boek te schrijven over wat de Amerikanen in
Vietnam hadden uitgevreten, is nu zelf met de CIA in de problemen gekomen. De censor wil hem niet toestaan bepaalde
details op te nemen in een boek dat de admiraal zelf over de CIA
heeft geschreven.227
En The New York Times is met de FBI in aanvaring gekomen
over een artikel dat op 7 april in het blad verscheen. In dat artikel werd beschreven hoe de regering-Reagan in het geheim
maatregelen had genomen om te voorkomen dat er in LatijnsAmerika meer landen naar Cubaans model zouden opkomen.
Het artikel was gebaseerd op een geheim memorandum, National Security Decision Directive no. 17. De FBI onderzoekt
hoe het stuk in handen van de krant terecht is kunnen komen.228
Ik lees al enkele dagen in States of Mind van Jonathan Miller.229
Jerome Bruner herinnert zich een gesprek met Niels Bohr, die
zei: „It was very difficult to know my son both at the same
time in the light of love and in the light of justice. Could you
have both love and justice in the same psychological system?”
Dit boek bevat enorm veel informatie en nieuwe gedachten.
Professor Daniel Dennett spreekt over: „ (…) the relationship
between brain and mind. Results of experiments in cognitive
and social psychology strongly suggest that our own access to
what is going on in our minds is impoverished. We often confabulate. We tell unwitting lies and we are often simply in the
dark, we have no idea at all. The notion, which was overpowering obvious to someone like John Locke or Descartes, that
the mind is transparent to itself, that each one of us is the ulti-
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mate authority on everything that is going on in our minds,
that we are incorrigible, infallible observers of our own mental
life, has been completely overthrown. It begins to appear that
we have ‘underprivileged access’ to the goings-on in our own
minds. We make mistakes even about what we are thinking.”
De interviewer zegt dan: „Nine-tenths of it is the mind’s subterranean machinery which is impossible to know.”
Dennett bevestigt dit: „This was the point that was hidden
from the classical representation theorists like Descartes and
Hume. They conducted the entire enterprise at the purely semantic level, where they could think of thoughts and ideas
which were just pure meaning. They never really addressed
themselves – they did not know how – to the question: ‘How
could anything actually perform these functions: how could
anything as marvelous as a mental representation actually
work? It was convenient for them to say that it is all done in
the non physical mind which is beyond the ken of science.”
20 mei 1983

De dag begon met een telefonische boodschap van het DAFconcern over het feit dat de Raad van Bestuur had besloten zich
voorlopig niet op zakendoen met de Sovjet-Unie toe te leggen.
De Tijd heeft de zeven verhalen van jonge schrijvers over God,
die Frans Kellendonk al aankondigde, vandaag gepubliceerd.
Mij interesseert alleen wat Frans te zeggen heeft. „God is voor
mij (hier komt dan mijn godsbegrip) bovenal de Schepper, de
Kunstenaar.”
Ik kan me niet voorstellen – afgezien van de hoofdletters – dat
een knul van de tweede helft van deze eeuw, geboren in 1951,
werkelijk voelt en denkt wat hier staat. Hij vertelt op zijn veertiende jaar op advies van een psychiater naar een internaat te
zijn gezonden „om wat meer onder de mensen te komen”. In
de studiezaal hing een portret van Thomas van Aquino, „zo’n heilige wilde ik
graag eens in het echt ontmoeten”.
Vervolgens vertelt de jongen met de mooie ogen hoe
hij met een andere jongen
op het internaat in het souterrain verwilderde katten
aan een stuk ijzerdraad ophing, om die vervolgens met
172
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Broer Theo en Nellie in Neuheim, Zwitserland (1983).
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De vergadering in Wenen met links (met bril) eerste rij Jermen Gvishiani en naast
hem (met koptelefoon) Raymond Goor. Ik zit direct achter beiden.

Met Hylke Tromp op de Weense Conferentie.
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Lezing in Brussel, 12 april 1983.

Minister voor de ontwikkeling van Intelligentie van Venezuela, Luis Alberto Machado. De Nederlandse ambassadeur in Caracas waarschuwde hem dat ik een „gevaarlijk
man” was.
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Met Desi Bouterse op plantage Victoria.
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Bij het zwembad en in de tuin van Torarica.
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Windsor Castle Chapel.

Fazanten, ook hier.
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Professor Jose M.R. Delgado.

21 mei 1983

Cecile van Lennep belde uit Vorden en zei erg geïnteresseerd
te zijn in mijn ervaringen in Suriname en mijn indrukken van
Desi Bouterse. Ze is ruimdenkend en haar gevoel voor humor
houdt haar overeind. Erg verschillend met de toon van Ernst
van Eeghen die zei: „En wat is dat nu voor een vent?” Ik gaf er
geen antwoord op, wetende, dat hij van mening is dat Bouterse zou moeten worden doodgeschoten. Mevrouw Van Lennep
vroeg zelfs of ik aan mijn dagboeken had gewerkt.
In Sao Paulo heeft luchtmachtgeneraal Waldyr Vasconcellos
gezegd dat Suriname wapens in Brazilië kan kopen. Premier
Alibux komt dus naar Brazilië en Desi Bouterse komt mee.
Ook zullen beide landen officieren uitwisselen.230
Ronald Reagan heeft in een toespraak in Miami tot voornamelijk gevluchte Cubanen in Miami gezegd, dat het bewind
van Fidel Castro in Havana als „fascistisch” moet worden omschreven. Ook beschuldigde hij Castro er opnieuw van drugshandelaar te zijn.
Eric Hoffer is overleden. Droevig nieuws. Hij was een vriend.
Hem werd eens naar Sigmund Freud gevraagd in een interview.
„Ah, don’t talk to me about Freud. Freud lived in a tight little
230 NRC Handelsblad, 21 mei 1983.
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een baksteen de schedel in te slaan. „Soms kon ik hem [de kameraad, WO] overhalen om ze te verdrinken in een sloot”,
waar de zak met katjes onder de dotterbloemen verdween. Zij
waren dan allebei vol wroeging „ik om die onschuldige leventjes, hij om de misgelopen slachtpartij. Ik meen te weten dat hij
tegenwoordig missionaris is op de Filippijnen”.
Dennis Livson belde nu met een ander verhaal. Zijn nieuwe
vriend uit Cannes, Ronan O’Reilly, was een crook. Zijn Finse
vriend Timo Mikkonen was tot de conclusie gekomen dat
deze Ronan wellicht zelf CIA-bindingen had. Timo verdacht
mij daar voorheen ook van tegenover Livson.
In lijn 2 boog een volkse dame voorover en vroeg met een
stem zo laag als van een kaaiwerker: „Bent u de schrijver van
Made in Soestdijk?” Zij kwam uit de buurt van Alkmaar. Ze onderstreepte meer rood dan oranje te zijn, wat het compliment
voor mij in een ander licht plaatste. „Laat Beatrix ook eens
dweilen en schrobben, zoals ik mijn hele leven heb gedaan. In
de oorlog moest ik mijn twee kinderen op hondenmelk grootbrengen, terwijl voor die prinsessen Hollandse melk naar Zwitserland werd gevlogen.” Dit klopte niet helemaal.
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circle in Vienna and inside that tight little circle was another
tight little circle and inside that tight little circle was Freud.”
Suharto heeft de doodseskaders van speciale commandotroepen weer uit de mottenballen gehaald. „Wij staan voor een abnormale situatie”, aldus Adnan Buyung Nasution van het Instituut voor Rechtshulp in Djakarta. „Er wordt zonder
waarschuwing geschoten. Kennelijk bestaat er een zwarte lijst
waarop personen staan van wie wordt vermoed dat ze misdaden hebben gepleegd en recidivisten die hun straf al hebben
uitgezeten na te zijn veroordeeld.” 231
De Ier Seán McBride eist dat de VN Shell voor de rechter
brengt vanwege schending van de door de volkerenorganisatie
afgekondigde sancties tegen Zuid-Afrika. „De bezetting van
Namibië is illegaal”, aldus de oprichter van Amnesty International. De Shell zegt „ongelukkig te zijn met het apartheidssysteem”, maar het zou niets helpen als Shell zich uit Zuid-Afrika
zou terugtrekken. Dit zou wel eens waar kunnen zijn.
James Reston, een van de meest prominente Amerikaanse
commentatoren, schreef een kolom ter gelegenheid van Henry
Kissingers zestigste verjaardag. Hoe is het mogelijk dat Reston
bereid was de geschiedenis in te gaan met een dergelijk Heil
Henry-artikel. Het woord „Vietnam” komt er zelfs niet in
voor, noch de betrokkenheid van deze man – met Nixon samen – om de oorlog in Zuidoost-Azië naar Laos en Cambodja
uit te breiden, met alle meer dan rampzalige gevolgen voor
deze staten van dien. Reston eindigde: „In short, Mr. Kissinger
is too hot to handle, even at 60. But as somebody once said,
Henry is the only Secretary of State two Presidents have served
under. May be it was Henry who said that, which may help explain the mystery”.232 Toekomstige generaties raadplegen „de
grote Nixon”, en wie waarschuwt dan hoe een vertekend
beeld van Henry werd geschetst?
Ernst van Eeghen haalde me op station Heemstede af. Zijn
zoon Wynand was thuis. Hij zit op een College in de VS. Gelijk
heeft hij. Het eerste uur van mijn bezoek liep uit op een onplezierig twistgesprek over Desi Bouterse, waar vooral Ernst
natuurlijk alles al van wist. Hij riep bijvoorbeeld uit: „Waar is je
kennis van Staatsrecht? Natuurlijk kan onze regering niet met
Desi Bouterse en diens beleidscentrum spreken. Een regering
spreekt alleen met een regering!” 233
231 NRC Handelsblad, 19 mei 1983.
232 The New York Times, 14 mei 1983.
233 Uitgerekend ik zou later gesprekken tussen Bouterse en ambassadeur Hoekman op
gang brengen.
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Tijdens het avondeten verbeterde de stemming en geheel onverwachts en spontaan, boden Ernst en Erica mij aan het komende weekeinde met hen mee te reizen naar Londen om een
religieuze bijeenkomst op kasteel Windsor bij te gaan wonen.
God mag weten waar ik nu weer in terechtkom. Ik dacht natuurlijk ook aan de bijkomstigheid via deze uitnodiging de gelegenheid te hebben Peter te zien. Ik nam de uitnodiging aan.
Erica belde meteen naar Engeland. Er werden een plaats op de
conferentie en een kamer gereserveerd.
Vervolgens keerde de conversatie zich naar Made in Soestdijk.
Zij gaven als dringend advies dat ik mij publiekelijk van dit
boekje zou distantiëren en openlijk zou verklaren dat ik Beatrix nooit zou afvallen. Ze waren van mening dat de koningin
juist alle steun nodig had, die men bereid was haar te geven. Zij
kenden iemand tegen wie de majesteit nog onlangs had gezegd:
„Ik zou niet op deze plaats zijn, als ik niet zou denken dat dit
mijn taak is bij de gratie Gods.” Wanneer Ernst emotioneel
wordt, herhaalt hij zich voortdurend. Hij benadrukte dat voor
een dergelijk mea culpa moed nodig was, maar als ik dat zou
doen „dan zegt men: die Oltmans is toch een vent!” Hij zat me
naar de mond te praten, maar ik begreep wel waar hij naar toe
wilde. Ik antwoordde: „Ik zou zoiets alleen doen wanneer het
waar is, echt waar is voor mezelf. Ik geloof niet meer in een
koningshuis als bindend instituut voor de kudde. Ik zal haar zeker ondersteunen, maar als zij gezegd heeft wat jullie me vertellen, is dat onzin. Ik blijf de koningsshow verlakkerij vinden.
Beatrix leent zich voor een beschamende charade.”
Van Eeghen zei verder dat nu het moment was gekomen „to
cash in on Philips” en er voor te zorgen dat Gerrit Jeelof me
betaalde voor bewezen diensten. „Je hebt er recht op,” zei hij.
Ik vind dat Jeelof allang had moeten afrekenen en vroeg me eigenlijk af of hij ook bezoek van BVD-ambtenaren had gekregen. Ernst wilde ook met de melkfabriek in Tiel – waar hij een
belangrijke vinger in de pap heeft – met Algerije zaken gaan
doen, en dan wel via Abdelkader Chanderli, mijn vriend.
Inmiddels had generaal David Jones inderdaad Georgii Arbatov
op een conferentie op Dartmouth College ontmoet. Die gesprekken waren gladjes verlopen. Arbatov ontmoette ook de
nieuwe chef-staf van de VS, generaal Vessey. Ernst hield het
voor mogelijk dat de raketvoorstellen van Joeri Andropov op 6
en 7 mei een direct gevolg waren van de besprekingen die Arbatov in de VS had gevoerd. Vervolgens liet hij mij een bijzonder openhartige brief aan senator Sam Nunn lezen.
Nadat ik me liet ontvallen met Hans Teengs Gerritsen te gaan
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lunchen, zei Van Eeghen: „Ga niet teveel met hem om, want
dan gaat hij straks zeggen dat hij je er toe gebracht heeft je
openlijk te distantiëren van je Made in Soestdijk-boekje. Dat
zou niet goed voor je zijn, daar weet ik teveel van.” Het flitste
even door mijn hoofd of dit het resultaat van het gesprek van
Van Eeghen met de BVD-ambtenaren was geweest, dat hij me
zou adviseren me van mijn boekje te distantiëren.
„Teengs Gerrtitsen heeft zijn Engelse vrouw aan de kant gezet
en is vervolgens getrouwd met de secretaresse van Steenkamp,” aldus Ernst.
„Steenkamp van de KVP,” vroeg ik.
„Nee, van het hof,” was het antwoord.
Erica van Eeghen zei trouwens het volkomen met Ernst eens
te zijn over het afstand nemen van mijn Beatrix-boekje. Ze
hadden er dikwijls over gesproken. Ze brachten me samen naar
station Heemstede. Toen ik uit de auto stapte, zei Erica voor
mij te zullen bidden.
22 mei 1983

Ik droomde van Beatrix.
Ik besprak ook met Van Eeghen de correspondentie van professor Hylke Tromp met Siline in Moskou en Tromps brief aan
ons beiden gericht, terwijl ik in Suriname en New York234 was.
Time schrijft weer eens over het beroemde dagboek van Samuel Pepys, dat door de Universiteit van Californië opnieuw is
uitgebracht in elf delen voor 320 dollar. Otto Friedrich schreef:
„The diarist was not some ignominious hypocrite: he was a
high-placed hypocrite. He was a Secretary of the Royal Navy
regularly took bribes, praising God for his increasing riches”. Ik
heb een Pepys-uitgave in drie delen en ben er wel eens in begonnen. Niet doorheen te komen. Wie weet wat eens het lot
van mijn dagboek zal zijn? De oorspronkelijke notities van Pepys bedroegen 1,3 miljoen woorden.235 Ik durf zelfs niet te ramen hoeveel woorden ik geschreven heb.
23 mei 1983

Gisteren heb ik rustig doorgewerkt aan het Bouterse-manuscript.
Lijsters reageren anders dan de andere vogels. Ze zijn schrikachtiger. Ze peuzelen hun buit niet hier op. Ze vliegen er mee
weg. Trouwens alle vogels lijken nu met kruimels naar nesten
te vliegen. Van tijd tot tijd verschijnt een ekster ten tonele. Die
234 Zie bijlage 32.
235 Time, 23 mei 1983.
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De trouwdag van onze ouders.
De prachtige pianomuziek van gisteravond moedigt me aan
meer te studeren. Ik zat een uur achter de vleugel.
Time publiceert een misselijke pagina over Suriname.236 Het
beroerde van zo’n reportage, is dat er iets van waar is, terwijl
het meeste is gelogen. Ik ben er zojuist geweest, maar hoe kunnen lezers van Time zich op die manier een verantwoorde mening vormen?
Time heeft me overigens een brief geschreven. Daarin bevestigt het blad dat zij hadden moeten vernoemen dat Sukarno
een van de oprichters van de beweging van niet-gebonden landen in Bandoeng (1955) is geweest. Ik zou wel eens willen weten hoeveel Indonesiërs bij Time voor de grondlegger van hun
land zijn gaan aankloppen om hem de eer te bezorgen die hij
verdient.
Charles Darwin publiceerde in 1872 The Expression of the Emotions in Man and Animals. Hij elaboreerde op het thema „that
there are specific, fundamental emotions that find their ‘expression’ in the overt behavior of humans and lower animals.”
William James schreef in 1884 het artikel WHAT IS AN EMOTION? Hij bepleitt dat men niet moest letten op uiterlijke expressies van emoties „because they were the result of some prior emotional neural signal”. James meende „that our feeling of
the (bodily) changes as they occur IS te emotion”. Het is een
onderwerp dat me al jaren bezighoudt.
236 Time, 30 mei 1983, zie bijlage 33.
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hebben we lange tijd helemaal niet meer gezien. Dan stuift alles
tetterend de bomen in.
Het is altijd weer prachtig in de polders. Ik zag kieviten duikvluchten op een fazant uitvoeren, die misschien te dicht bij een
nest met eieren of jongen kwam. Vannacht werd er geschoten.
Op wat? De konijnen en de fazanten? Maar vanavond leek alles
op de vaste plaats te zitten, ook die ene fazant die altijd rond de
schapen schooiert. Ik stapte af op een afgelegen weg en raakte
niet uitgekeken naar alles wat leeft, een symfonie van dierengeluiden. Dat dit nog bestaat. Ik was alleen en werd gelukkig niet
gestoord.
Vanavond viel er weer een straaltje zonlicht op mams portret
als meisje, dat werd genomen door grootvader Ilia Poslavsky.
Dat ontroert me altijd weer.
Ik luister naar het Koningin Elisabeth pianoconcours in Brussel.

■

MEM35revisie_MEM 05-06-14 10:47 Pagina 177

1983

■

MEM35revisie_MEM 05-06-14 10:47 Pagina 178

Jane Brody schrijft in The New York Times 237 over nieuwe studies, die aantonen dat emoties vrijwel iedere menselijke ziekte
beïnvloeden. Het gaat om het nieuwe terrein van onderzoek,
psychoneuroimmunology. „Scientists have begun to decipher
exactly how stress and other emotional states can influence the
onset and the course of disease,” aldus Brody. „It is strongly
suggested that psychotherapy and behavioral techniques should
be an integral part of preventive and therapeutic medicine.”
En, heel opmerkelijk, „Mental images might be used to help
cancer patients wage a more effective immunological war
against their disease.”
Er zal steeds meer worden ontdekt en aangetoond over de lichaam-geest twee-eenheid, waardoor „patients might be trained
to suppress their own destructive immune reactions”. Dr. George Solomon, psychiater aan de Universiteit van Californië, heeft
begin jaren zestig geopperd, dat er „a link” bestond „between
immunity and emotions”. Brody schrijft: „New findings dispute
the longstanding notion of classical immunology that the immune system functions independently of the brain”.
„Mind and body are inseparable”, aldus psychiater Solomon.
„The brain influences all sorts of physiological processes that
were once thought not to be centrally regulated.” Het gaat dus
om stressverwerking. „What is distressing to one person may
be stimulating to another,” aldus Brody. „It is how a person responds to life events, not the events themselves that influences
susceptibility to disease. Studies indicate that failure to cope
well with stress can impair a person’s ability to fight of illness.”
Dit artikel moet naar Peter.238
Frank Heckman kwam naar Amerbos. Het was even wennen.
Ik had hem enige tijd niet gezien. Hij is enorm bezig met het
ontwikkelen van een bewegingsleer, blijkbaar een kunde „within its own right”. Ik heb hem misschien teveel belast door hem
over mijn misère met Eduard te vertellen.
25 mei 1983

Iemand van de Japanse televisie belde, dat ze mijn medewerking willen hebben bij een film over Dewi Sukarno.
Broer Theo belde uit Neuheim. Ik vroeg hem – hij is tenslotte
burger van Zuid-Afrika – wat zijn mening was over Zuid-Afrikaanse bombardementen in Mozambique. „Prima,” zei hij,
„dan weten ze daar waar ze aan toe zijn. Daarom is Menachem
237 The New York Times, 24 mei 1983.
238 In 1996 heb ik, na het verwerken van deze notities, het artikel andermaal naar Peter
gestuurd.
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Begin – hij bombardeert Beiroet plat – ook mijn vriend. En
natuurlijk, Ronald Reagan of Margaret Thatcher, die op de
Falklandeilanden optreedt.” Ik dacht: en diezelfde Reagan veroordeelde de Zuid-Afrikaanse bommen op Mozambique. Ik
kan wel enigszins meegaan met wat Theo denkt, maar voor mij
staan herinneringen aan de bombardementen uit de Tweede
Wereldoorlog te vers in mijn geheugen.
Frank Heckman was fel gekant tegen het advies van de Van Eeghens om me distantiëren van het Made in Soestdijk-boekje.
Trouwens, Van Eeghen vertelt nu al gebeurtenissen van slechts
enkele maanden geleden heel anders dan ze in werkelijkheid
waren, zoals over een handelsmissie naar Moskou. Ik corrigeer
hem dan en hij blijft stil. Het is een dagelijks terugkerend verschijnsel, zoals Wibo van de Linde, die zaken na slechts een
aantal weken al niet meer exact weet en gewoon verdraait. Ik
ga Wibo een briefje schrijven dat we als kerels de zaak moeten
uitpraten, met Voetelink als scheidsrechter erbij.
Ik liep bij Van Eeghen op kantoor binnen. Hij overhandigde
me een ticket naar Londen en benadrukte: „Très chique. En ik
betaal je lunches en verblijf in Windsor.” Mevrouw Pannekoek
kwam binnen met Engelse ponden, waarop Ernst nogal proleterig naar mij riep: „Wil je nog wat ponden hebben ook, ha,
ha, ha!” We dronken koffie. Hij begon warempel over Philips.
„Je moet nu bij Gerrit Jeelof toeslaan, want als je wacht, zeggen
ze straks: ‘dat is al zolang geleden’.” Hij vroeg opnieuw of ik
mijn Beatrix-boekje nu al publiekelijk had teruggenomen.
„Wacht er niet te lang mee. Doe het meteen,” was zijn advies.
„Je vriendin mejuffrouw Boekhoudt zou je hetzelfde advies
hebben gegeven.” Dat deed ze helemaal niet trouwens.
Ik vertelde dat Radomir Bogdanov tijdens een symposium in
Bonn had gezegd – volgens een bericht op de radio – dat indien het Westen meer belangstelling voor ontwapening zou tonen, de Sovjet-Unie „sensationele voorstellen” zou doen.
Ernst zei: „Zie je nu, als je in mijn buurt blijft, ben je in goed
gezelschap.” Ik lachte hierom. „Als je maar naar mij luistert,”
liet hij er op volgen, „want anders…” en terwijl het als een
vorm van dreigement klonk, maakte hij de zin niet af.
Lennox Bower mijn advocaat in de zaak tegen Time schrijft dat
Pat Russell, de voormalige advocaat van George de Mohrenschildt,239 vier jaar gevangenisstraf heeft gekregen. Het is niet
duidelijk waarom. „I miss your charming arrogance,” aldus
Lennox.
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Van Eeghen dringt zo aan op afstand nemen van Made in Soestdijk dat ik steeds meer denk dat het toch te maken heeft met
het bezoek van de BVD op zijn kantoor.
Er zullen in juni 260.000 jongeren van school komen, die naar
een baan gaan zoeken. Ga er maar aan staan.
Vladimir Horowitz schijnt op 15 mei voor het eerst in vier jaar
in New York een recital te hebben gegeven, dat niet onverdeeld gunstig is ontvangen. Hij gaat nu in Japan concerten geven.
Ik belde Volodja Molchanov. Hij vertelde dat hun poedel vijf
dagen eerder in zijn slaap was overleden.240 Het vakbondsblad
Stud publiceert excerpten uit het boek van Arbatov en mij.
Wat me enigszins verbaasde, was dat hij zei dat onze vriend Popov niets meer voor me kon doen bij het leggen van zakelijke
contacten. Dan maar niet.
Geweldig van de BRT om het hele Elisabethconcours op televisie uit te zenden. Gaspard de la nuit, waar ik liever naar luister
dan de verhalen van Jan en Babette Cremer, die me vroegen te
komen (hoe aardig ik ze ook vind).
Ik telefoneerde met Lex Poslavsky over het advies van Ernst
van Eeghen betreffende het Beatrix-boekje. „Je moet je afvragen hoeveel respect je hebt voor je eigen mening,” begon hij.
„En vervolgens ga je bij jezelf na welke andere redenen je zou
kunnen hebben om het advies van Van Eeghen wel of niet op
te volgen. Er wordt dus gezegd dat Beatrix het goed doet. Jij
vindt dat kennelijk niet,” aldus Poslavsky. „Er is natuurlijk ook
meer aan de hand dan dat Claus het alleen maar oneens zou zijn
met de ‘job’ van prins-gemaal, anders was hij niet naar Basel
gezonden voor een chemische behandeling. Wat je ook eens
zou kunnen doen, is met professor Nijdam gaan praten. Je zou
met hem kunnen overleggen om naar Basel te schrijven en
Claus duidelijk te maken dat Made in Soestdijk niet over hem
ging en nog minder over haar: maar over structuren die, naar jij
meent, overleefd zijn.”
Ik vind het een prima gedachte. Dat is andere koek dan het
verhaal van Van Eeghen. Lex gaf me het telefoonnummer van
dr. Nijdam in Nijmegen.
26 mei 1983

Ik telefoneerde met de behandelende geneesheer van prins
Claus, psychiater Nijdam, en sprak af hem Made in Soestdijk
eerst toe te zenden. Ik vertelde Wim Klinkenberg wat ik had
240 Die poedel kreeg puppies van de poedel van Galina Brezhnev.
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242 De Telegraaf, 25 mei 1983, door Guido van de Kreek.
243 NRC Handelsblad, 25 mei 1983.
244 Idem.
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ondernomen. „Dat verzoek lijkt ook wel uit een kliniek te komen,” zei hij.241 Hij zegde toe vandaag nog zijn boek over
Prins Bernhard naar Van Eeghen op te zullen sturen.
Joost Bloemsma van Bruna gaf vandaag ruiterlijk toen mijn Suriname-boekje niet te willen uitgeven. „We zijn bij Bruna op
het ogenblik in een te kwetsbare positie om dit standpunt over
Desi Bouterse te verspreiden.” Ongelooflijk.
„Dus als hij als een gek was overgekomen, dan wel?” zei ik.
„Nee, maar we hadden van jou een harder standpunt over de
man verwacht.”
Met „harder” wordt in de nieuwe journalistiek verstaan: de
man die je onder vuur neemt liefst als een imbeciel voor te stellen.
Het duo Lubbers-Van den Broek pendelt langs de grenzen van
Suriname om buurlanden op te stoken zo onbehulpzaam mogelijk te zijn tegenover het Bouterse-regime. Een herhaling
van de diplomatie Drees, De Quay en Luns, die de wereld over
reisden omdat ze gruwelijk de pest aan Sukarno hadden en iedereen opstookten Nieuw-Guinea door Nederland te behouden in plaats van over te moeten dragen aan Indonesië.
242
SURINAME VANGT BOT BIJ BRAZILIË
meldde De Telegraaf gisteren, met hetzelfde genoegen waarbij in het verleden anti-Sukarno en anti-Indonesië koppen in die krant verschenen. Bouterse zou veel te nauwe banden met Cuba onderhouden om op
werkelijke steun uit Brazilië te kunnen rekenen.
Lubbers en Van den Broek zijn ook in Caracas bij president
Luis Herrera Campins gaan lobbyen tegen Suriname en Bouterse. De president zei tegen NRC Handelsblad: „Ik ben van mening dat niemand, gezien de huidige situatie, precies weet welke weg Suriname gaat volgen”.243 Geklets. Men neemt de
moeite niet om te onderzoeken wat er in Paramaribo aan de
hand is. Er is geen sprake van dat Bouterse nu of ooit de weg
van Fidel Castro zal opgaan en van Suriname een quasi-Oostblokland zou maken. Robert Wormer, een felle tegenstander
van Bouterse in Nederland, maakte een reis naar Suriname, en
zei bij terugkomst op Schiphol overtuigd te zijn dat het regime-Bouterse bezig was „het volksbelang te behartigen”. Dat
zegt dan de voorzitter van het zogenaamde comité Herstel Democratie in Suriname in Nederland.244
Premier Alibux, die met Desi Bouterse en een grote Surinaam-
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se delegatie in Brasilia is, kwam op een receptie onze ambassadeur Frits Kupers tegen en benadrukte andermaal dat Suriname de betrekkingen met Nederland wenste te verbeteren. Kupers keek daar van op. Dat komt omdat men zijn huiswerk niet
naar behoren doet. Brazilië gaat wel degelijk mitrailleurs, patrouilleboten, militaire trainingsvliegtuigen van het type Tucano en kleine pantserwagens van het type Urutu aan Suriname leveren.
Ik herinner me dat Van Eeghen een tijd geleden zei dat Bouterse onherroepelijk voor zijn raap zou worden geschoten. Ik
antwoordde toen: „Ik ben geen christen, zoals jij de hele dag
benadrukt, maar mij zal je zo nooit horen spreken, en zeker
niet over mensen met een ander niveau van ontwikkeling en
afkomst. Dat heb ik in ieder geval anders geleerd.” Noblesse
oblige.
Ik lunchte met Carel Enkelaar in Hilversum. Hij was in paniek
over de uitzending van een voetbalwedstrijd vanavond, die in
plaats van een VARA-dramaserie moest komen. Carel was het er
mee eens dat Engelsman van de VARA een crook was. Hij begreep dat ik problemen had met de VARA zich aan hun afspraken te laten houden. Hij vertelde iets nieuws: Engelsman is afkomstig van het FNV en mijn huidige advocaat ook (via Hans
Verploeg). De eerste die we tegen kwamen in het restaurant
was Joop van Zijl, die de VARA gaat verlaten. Ik vroeg hem
waarom. „Zo ga je niet met mensen om,” was zijn antwoord.
Joop Daalmeijer wandelde binnen en zei het een prestatie te
vinden dat ik Desi Bouterse voor de camera had weten te brengen. „Dat is ons niet gelukt. We hebben het zelfs nog via Venezuela geprobeerd.”
Ik bood Carel aan in de naaste toekomst opnieuw een gesprek
met Bouterse te maken, maar dan met Klaas Jan Hindriks. „Ja,
maar dat gaat weer grote gevechten binnenshuis veroorzaken,”
aldus Carel. Ambassadeur Herrenberg had hem nog uit Washington gebeld, want ze kennen elkaar al vele jaren. „Als je als
ambassadeur van Suriname het hoofd van de NOS programmadienst wil ontmoeten,” aldus Enkelaar, „dan is dat prima, maar
niet als Henk en Carel zoals vroeger.” En dit dus vanwege de
moorden van december 1982. Enkelaar heeft met een aantal
van de weduwen van vermoordde Surinamers gesproken en is
bereid te zeggen: „Misschien heeft Bouterse niet zelf pikken afgesneden, maar hij is er in ieder geval verantwoordelijk voor.”
Daar ben ik het mee eens, en dat zet ik dus ook in mijn boekje.
De uitnodiging naar de USSR voor Frans Kellendonk is rond.
Diplomaat Lopushinsky deelt me dit in een briefje mee.
182

27 mei 1983

Carel Enkelaar zei dat Made in Soestdijk in Buurse was. Hij had
er opnieuw in gebladerd.
„Vond je het grappig,” vroeg ik.
„Nee, dat niet,” was alles wat hij kwijt wilde.
Op Pinksteren had hij 250 gasten. Wat wil hij daarmee laten
zien?
Sinds 1902 heeft het niet zoveel geregend in de maand mei.
Ik ben op weg naar Schiphol. Soms denk ik dat de Van Ee245 Zie bijlage 34.
246 Willem Jacob Geertsema
247 NRC Handelsblad, 25 mei 1983.
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Wibo stuurde me een kort briefje op TROS-papier, „met verschuldigde hoogachting”. Hij wil niet meer over de jongste gebeurtenissen praten, zoals te verwachten was. Ik ben nu weer
„geachte heer” en „u”.
Zowel NVJ-voorzitter Max de Bok als Hans Verploeg sturen
negatieve antwoorden op mijn dringende verzoek het gedonder vanuit Den Haag frontaal aan te pakken. Voetelink is hier
voorstander van omdat hij meent dat ik anders nooit van mijn
achtervolgers bij de overheid verlost zal worden. De Bok handhaaft besluiten van vorige besturen „gebaseerd op relevante feiten van elk van die zaken”. De NVJ wuift zelfs een ontmoeting
met Voetelink weg, die bereid was mijn zaak te bepleiten. Ik
ben ook niet onder de indruk van het antwoord van Verploeg.245
Molly Geertsema246 pleitte op de opiniepagina van NRC Handelsblad ervoor,247 dat de leden van de koninklijke familie die
geen deel uit maken van het zogenaamde koninklijk huis (Beatrix en Margriet plus aanhang), zouden moeten kunnen doen
en laten wat ze willen, inbegrepen zich aansluiten bij een politieke partij. Hij reageert hiermee op een eerder artikel van Jan
Vis, die schreef dat alle leden van de koninklijke familie, met
uitzondering van de majesteit zelf, verder hun gang zouden
moeten kunnen gaan. Je vraagt je af waar deze heren zich druk
over maken – of waarom dit geklets een halve pagina waard is.
Koning Idris I, die achttien jaar geleden door kolonel Khadaffi
werd verjaagd, is in Cairo overleden.
Ik belde Frans Kellendonk. Hij zei dat het problemen opleverde nu naar Moskou te reizen, want hij wilde in juli een nieuw
boek af hebben. Ik probeerde hem ervan te overtuigen om het
ijzer te smeden zolang het heet is, want een dergelijke kans op
een uitnodiging komt niet iedere dag opnieuw.
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ghens er vanuit gaan „een missie” in het leven te moeten vervullen. Waarschijnlijk gaan ze er vanuit dat ik door de Heer en
in nood over Eduard op hun pad ben gebracht.
Amsterdam - Londen
De Van Eeghens zitten natuurlijk Business Class, hun gast zit ergens weggefrommeld in de staart, zonder plaats voor lange benen. Erica voelde zich hierover opgelaten en bood nota bene
aan met mij van plaats te ruilen.
Ik geniet nog steeds van het boek van Miller. „People don’t
have snapshots in their heads. That is one thing we are very
sure of – brains do not work that way”, aldus Jerome Fodor.
Miller vraagt hoe dit in zijn werk gaat. „Well, there cannot be a
real image – a literal spatial display – that is being somehow
turned around in the brain”, aldus Fodor. „One thing that is
very clear about brains, is that visual signals get turned into discrete digital code very early on. The brain doesn’t preserve the
optic properties of the visual array”. Miller antwoordt: „‘Exactly as television camera’s don’t. Once the image has entered
the lens, it is transformed into a stream of signals’. ‘Right, it is
electronic code: it is not at all like a snapshot’”, aldus Fodor.
In een gesprek met George Mandler komt jaloezie aan de orde.
Het heeft te maken met eigenwaarde en een correcte evaluatie
van de ander. „Then a third person walks into the picture, and
you compare that person with yourself. Presumably one is
rarely jealous of somebody of whom one values as much less
competent – relative to the loved object – than oneself. In other words, is one jealous of somebody who just happens to be
nice to one’s love partner? No. One is jealous of somebody
when one thinks there is a potential relationship between those
two people”.
„I don’t want to make a strict distinction between the real
world and the world of the head,” zegt Mandler, „because in
the long run we are all talking about the world that we construct in our heads. It was Kant who taught us that the real
world is essentially unknowable, that we construct it, and I
think that is fundamentally true. We live in a constructed
world. The distinction can be made, however, between the
world of immediate experience, which depends on the current
‘reality’, and the world of our memories, expectations and fantasies”.
Great Windsor Park, Cumberland Lodge, kamer 9
We zijn van het vliegveld met de metro naar Kensington ge184

Cumberland Lodge, Windsor Castle
248 Zie bijlage 35.
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gaan en namen daar een taxi naar Lady Amherst, een prachtige
vrouw, die zojuist een nieuwe flat had betrokken. Zij was zeer
rechts, pro-Thatcher en overdreven antisovjet. Erica kende
haar al sinds haar jeugd, toen zij bij de Panhuys’ clan logeerde.
Er werd een lunch geserveerd. Ernst nam, als gewoonlijk, ongelooflijk grote happen. Op een gegeven moment belandde er
zelfs een hap op de grond. Ik raakte bovendien met hem in een
twistgesprek over hoe cruciaal Vietnam was geweest voor
Zuidoost-Azië.
Vervolgens per taxi naar Waterloo Station om het boemeltje
naar Windsor te nemen. Ik trakteerde op ijs en rekende de taxi
af naar Cumberland Lodge. Het is hier erg mooi. Het gras is
vers gemaaid en ruikt heerlijk. Het eerste wat ik op Windsor
zag, was een fazantenechtpaar en ontelbare konijntjes.
Ik belde Peter op. Hij drukte me op het hart nooit ofte nimmer
Made in Soestdijk terug te nemen: „Because that would mean
you acknowledge guilt and yet, the book reflects your honest
opinion.” Dus hij zei feitelijk hetzelfde als Lex Poslavsky.
Geleidelijk aan arriveerden de congresgangers op Cumberland
Lodge.248 Ernst maakte me attent op een „law partner” van
Walter Mondale, weer iemand anders was een „White House
fellow”. Ik merkte zelf de nodige zonderlinge mensen op. Het
avondeten was goed. Ik raakte in gesprek met een advocaat
over de functie van „royalty”. Hij beweerde dat in Duitsland,
als men maar aan de keizer had vastgehouden, Hitler nooit had
kunnen opkomen. Elisabeth II had de belofte afgelegd het koningschap te vervullen. Zij had dit bewust tot op heden plicht-
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getrouw gedaan. Hij was tevens ervan overtuigd, dat de ziel
aanwezig was voor de geboorte, en werd geschonken door
God.
Erica introduceerde me bij de architect Ray Hall, een van haar
vrienden. Hij noemde de driehoek van zijn leven „me, God
and my wife”. Ik dacht na over de volgorde. Hij vervolgde: „I
found God scientifically, like in any laboratory experiment. I
deliberately searched for God and I found him after six months.
He is here. He is everywhere. God broke into my life.” Ik vertelde Ray dat ik door de Van Eeghens was uitgenodigd mee te
gaan. „They must love you very much,” was zijn reactie.
28 mei 1983

The chickens came home to roost: The Times berichtte vanmorgen
dat Gerd Heidemann van Stern is gearresteerd, verdacht van
fraude vanwege het publiceren van het zogenaamde dagboek
van Hitler.
Peter Schumacher spiegelt in NRC Handselblad de lezers voor
alsof Desi Bouterse „een bekeringscampagne” in Nederland
zou zijn begonnen om tegenstanders naar zich toe over te halen. Bovendien zou hij afgezanten naar Nederland sturen om
tweedracht bij tegenstanders te zaaien, dit alles met het uiteindelijke doel de opgeschorte ontwikkelingshulp van Nederland
uiteindelijk binnen te halen. 249 Schumacher is een brave borst.
Hij woont in de buurt van Artis, maar van wat Bouterse motiveert of beweegt weet en begrijpt hij niets. Intussen staat zijn
kletsverhaal wel in NRC Handelsblad en beinvloedt zo de vorming van de publieke opinie in Nederland ten aanzien van
Bouterse en Suriname. Voor mij is opinievorming over wat
daar gebeurt iets anders en maar op één manier te bewerkstelligen: naar Paramaribo reizen en met Bouterse praten. Dat is wat
ik doe. De „vrije” pers in het vaderland opereert blijkbaar anders.
Ik lees over paniek in San Francisco vanwege 236 AIDS-patiënten. In Washington is bekend gemaakt dat het zoeken naar een
afdoend geneesmiddel tegen AIDS „the number one priority of
the United States Public Health Service” is geworden.250 Sinds
juni 1981 zijn er 1.450 gevallen van AIDS vastgesteld, 558 zijn
overleden. Tot dusverre komt 71% van de AIDS-infectie voor
bij homoseksuele en biseksuele mannen.
Vanmorgen was er een toespraak van de Speaker of the House
of Commons, gevolgd door een religieuze notabele. Ik ben
249 NRC Handelsblad, 26 mei 1983.
250 The New York Times, 25 mei 1983, door Robert Pear.
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251 Prof. John Goodenough stond aan het hoofd van een laboratorium van Oxford University waar hij de basis legde voor de Li-ion oplaadbare baterijen zoals ze tegenwoordig onder meer in mobiele telefoons worden gebruikt. Goodenough zat net
als Oltmans op Yale, waar hij lid was van Skull and Bones (red.).
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kennelijk in een soort broederschap van mensen beland, die
dezelfde ervaringen als een zekere David Hall hebben gehad.
Ze komen hier om lotgenoten te ontmoeten met soortgelijke
ondervindingen, om elkaar dus de nodige eenzijdige en verkeerde opvattingen aan te praten en daarna gaat iedereen weer
„versterkt” naar huis.
Ernst vond een toespraak van een zekere meneer Goodenough
briljant. Ik antwoordde dat de man absoluut geen idee had
waar hij over sprak.251 Ernst reageerde hier niet op en bleef stil.
We raakten later opnieuw in de clinch, toen we spraken over
Centraal-Amerika. Deze keer hield ik me maar zoveel mogelijk in, want zijn inzichten zijn zo rechts. Hij is bovendien totaal overtuigd gelijk te hebben. Hij mixt zijn betogen daarnaast
met redelijk doordachte benaderingen. In de grond van de zaak
is hij het eens met de CIA-benadering over dat gedeelte van de
wereld, en dat Washington zich niet nog meer Cuba’s kan permitteren. Toen ik opperde dat Mexico vroeg of laat de kant op
zou gaan die Ernst net niet wenst, gaf hij aan dat Washington
dan gerechtvaardigd kon ingrijpen, of via de CIA of direct militair. Dit zou dan gerechtvaardigd zijn om een einde te maken
aan een mogelijk linkse Mexicaanse regering. Ik denk dat hoe
je het ook wendt of keert, willen we met miljarden schepsels
overleven op deze planeet, dan staat in de sterren geschreven
dat de toekomst naar links en niet naar rechts zal moeten afbuigen.
Erica gaf me gisteravond een Bijbel waar zij in schreef:
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28 mei 1983

Erica vroeg me vanmorgen of ik al in het boek der boeken gelezen had. Ik moest wel tegen haar zeggen: „Nee.”
Ik nam vanmorgen in de zaal een hoekplaats om de aanwezigen tijdens de Bijbellezing goed in me te kunnen opnemen;
vrijwel allemaal oudere mensen aan het einde van hun levensparcours. Ik vroeg me af wat er in hun breinen zou kunnen
omgaan ten aanzien van het met open ogen waar te nemen naderende einde.
„Nobody comes to the Father but by me,” hoor ik met nadruk
verklaren, als zou Jezus dit gezegd hebben.
Later vroeg ik de heer Goodenough wat hij eigenlijk onder
vrijheid verstond, omdat hij op dit begrip herhaaldelijk terugkwam. Hij bleef vaag en antwoordde in de richting van „vrijheid van tirannie”. Ik kwam erop terug. „Ik als een christen,”
begon hij en zwamde verder. Daarop werd ik gerichter: „Wanneer en op welke leeftijd maakte u deze keuze in religie?” Ik
geloof dat hij het levensjaar veertien noemde. Juist wilde ik
zeggen: „U nam dit besluit aan de hand van de christelijke hersenspoeling die u sinds kind was toebedeeld,” toen een Fransman opmerkte dat Goodenough kennelijk het verhaal van Jonas in gedachten had. Daarop vroeg de Fransman mij: „May I
ask you about Jonas?” Ik biechtte op geen flauw benul van het
verhaal te hebben: „Tell me.”
„Over a cup of coffee,” was het antwoord.
Ik zat dus in groep II in de bibliotheek, waar aan het einde van
de discussie werd gevraagd een reactie te geven. Ik nam het
woord en zei me af te vragen of de tijd niet was gekomen „to
teach thinking. All I have heard this morning were lots of conflicting concepts and confusing ideas and theories. Why not
teach intelligence, how to think intelligently.” Ik wilde niet
zeggen alleen maar Moeder-de-Gansverhalen te hebben gehoord, omdat „men” er kennelijk heilig in geloofde. Ze spreken voortdurend over christelijke moraal en ethiek, alsof dat
het enige is in de wereld wat bestaat en dus telt. Wat denken
en doen de zoveel miljard andersdenkenden in deze wereld?
Die schijnen verder niet te bestaan.
Een oudere vakbondsleider, met een opgezwollen gezicht,
bleef maar herhalen dat we de jeugd dienden op te leiden om
de liefde van God aan de mensen over te dragen. Hij hamerde
erop hoeveel nieuwsbrieven hij over dit onderwerp deed circuleren. In een poging het ontembare illusionaire enthousiasme enigermate te temperen, vroeg ik hem hoe hij dacht dit
doel te bereiken. Geen antwoord.
188
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Erica vertelde dat ik tijdens discussies over de eindrapporten
van de verschillende groepen in slaap was gevallen. Het is waar:
ik had de grootste moeite wakker te blijven.
189
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Ernst mengde zich ook in de discussies. Hij zei bijvoorbeeld
dat Willem van Oranje zich altijd afvroeg: „Why does my opponent do that?” Hij beantwoordde die vraag dan zelf, omdat
hij zich van te voren van de argumentatie van zijn tegenstander
had vergewist. Hij kwam mij ook vertellen dat zijn vrienden
geschokt waren geweest dat ik het verhaal van Jonas niet kende. „Het belangrijkste van dat verhaal is wat er nadien gebeurde,” aldus Van Eeghen.
Het mag dan een beschamende omissie zijn dat ik me geen
moer herinner van dat verhaal, maar toen ik tegen Van Eeghen
zei dat het er om ging hoe een brein wordt gecodeerd sinds de
prille jeugd, antwoordde hij: „Ach, Willem, de mind is veel te
moeilijk. Een hond is erg slim, hij kan aan van alles snuffelen,
maar hij kan niet tot drie tellen.”
Ernst draait er zijn hand niet voor om publiekelijk te verklaren:
„We have to be humble. We have to love God. It is the love of
God that counts – and then, perhaps, comes the Self.” Hij hield
zich opmerkelijk genoeg buiten een discussie over nucleaire
wapens.
Ik las een artikel van Sandra McElwaine in The New York Times
over het zogenaamde „Freud Hilton” in Washington DC, een
gebouw aan 3000 Connecticut Avenue waarin zeker vijftig
psychiaters, psychologen en klinisch maatschappelijk werkers
hun kantoren hebben. De hoofdstad van de VS telt 1.200 psychiaters die „the powerful and famous” psychisch bijstaan in de
vroege uren van de dag voor zij naar hun (overheids)kantoren
gaan.
„In a high-powered city of super-achievers,” aldus McElwaine,
„many of whose carreers depend on an untarnished public image, a climate of fear surrounds any form of psychiatric treatment. Politicians are afraid to admit they have psychological
problems because the knowledge might shatter the confidence
of the voters back home. Most vulnerable, perhaps, are intelligence operatives, whose secretive jobs enforce an isolation that
often robs them of the ability to trust anyone, even members
of their family.” Behandelingen in het „Freud Hilton” beginnen al om 06.00 uur in de vroege ochtend, wanneer beleidsmakers hun therapeuten komen raadplegen, zoveel mogelijk
onopgemerkt voor pers en publiek.
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Ernst zei dat de mens „een voorportaal van de hemel” was.
„Wanneer je denkt dat je het zelf bent,” vervolgde hij, „dan is
het uit met de pret. Wanneer je in mensen gelooft, ben je nergens. Alle mensen hebben hun positieve en negatieve kanten.”
Ik vroeg hem: „Geloof je in Erica?”
„Nee, niet in die zin. Ik geloof in Erica omdat zij bezield is van
het evangelie. Daar ligt de weg.” Het waren woorden die me
aan mijn vriend Martin Portier252 deden denken. Hoe dikwijls
probeerde hij me van een soortgelijke visie te overtuigen?
Royal Chapel, Windsor Castle
Het is een charmant gebouwtje. We worden verwelkomd door
een zwaar gedecoreerde priester.
Vanmorgen sprak Erica de hele groep toe, eigenlijk in opdracht
van Ernst. Zij deed dit op erg natuurlijke en gemakkelijke wijze. Zij zitten nu beiden achter mij, ook al ben ik zo dicht mogelijk bij de uitgang gaan zitten om weg te kunnen sluipen als
de dienst me teveel wordt.
Na haar toespraak fluisterde Erica tegen mij: „Jij weet voor wie
ik dat allemaal heb gezegd.” Ik vermoedde het al, want ik ben
er volkomen van overtuigd dat zij precies begrijpt dat ik de crisis met Eduard nog allerminst te boven ben, ook al zijn de
scherpe kantjes er een beetje af. Ik ben echter vastbesloten om
me niet op een gegeven moment, als gevolg van vooral haar
lievigheid, verplicht te gaan voelen tegemoet te komen aan de
kruistocht van de Van Eeghens, om mij van hun geloofsbelijdenissen te overtuigen om zo mijn ziel te redden. Ik zal nooit
tot hun vorm van geloven toetreden wanneer ik niet waarachtig en oprecht hetzelfde zou aannemen als de ultieme waarheid.
De dienst begon met een uitgebreid gebed voor het welzijn
van Elisabeth II en de koninklijke familie. Rechts van het altaar
was een groot gordijn en men vertelde dat indien leden van het
Huis van Windsor de dienst bijwoonden, zij onzichtbaar voor
de overige kerkgangers achter dat gordijn zaten.
Bij het uitgaan van de dienst was ik als eerste buiten. Tot mijn
verbazing kwamen de koningin-moeder Elisabeth, prins Charles en Lady Di aanwandelen. Zij hadden het gebouwtje als eerste verlaten. Di is groot, groter dan Charles. Zij droeg een felrode jurk, niet om over naar huis te schrijven. De koninginmoeder vroeg of we op de conferentie op Cumberland Lodge
verbleven. Zij was in het groen. Charles en Di bleven op een
252 Zie Memoires 1953 -1925 en later.
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Londen, YMCA
Ik was gisteren om 16:00 uur al hier, en Peter kwam meteen
naar me toe. Ik had kaas, waar hij zo van houdt, ketjap en sambal meegebracht. Hij was voor zijn huidige optreden heel kort
geknipt. Ik liet hem zien zojuist in het speciale carnet aan Eduard geschreven te hebben. „He will never experience such
genuine devotion again,” zei Peter. Dat is misschien waar. Ik
plukte in Windsor een vergeet-mij-nietje en plakte deze in
Eduards boekje.
Ik vertelde Peter wat Dirk Keijer en Ernst van Eeghen me toevertrouwden ten aanzien STENDHAL
van de activiteiten van de Oeuvres intimes: Tome 2
Edited by V. del Litto
BVD in mijn leven. Hij riep
1717pp. Paris: Gallimard. 260fr.
behoorlijk verontwaardigd 2 0701 0945 3
uit: „What they are doing to De l’Amour
you is a form of assassina- Edited by V. del Litto
tion.” Dat besef ik al heel 564pp. Paris: Gallimard.
lang.
Stendhal e Milano
The Times wijdt een artikel Atti del 14° Congresso Internazionale
aan vijf boeken die zijn ver- Stendhaliano
schenen over Stendhal, een Two volumes, 499pp. and 969pp.
van mijn favorieten. Van Florence: Leo S. Olschki
hem krijg ik nooit genoeg. KURT RINGGER
Hij werd tweehonderd jaar L’Ame et la page
geleden als Marie-Henri Trois essais sur Stendhal
Aran: Editions du Grand
Beyle geboren. „Unsuccess- 112pp.
Chêne. Swfr 20.
ful in his lifetime, Stendhal
consoled himself by saying MICHEL GUÉRIN
that a book was like a lottery La politique de Stendhal
Paris: Presses Universitaires de
ticket: his time would come 261pp.
France. 75fr.
– in 1880, or perhaps in 2 13 037378 X
1935.”
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kleine afstand achter haar staan. Daarop vroeg zij aan mij hoe
de maaltijden voor de gasten waren uitgevallen. Ik antwoordde: „Uitstekend,” waarop zij met in de ene hand een Bijbeltje
en een handschoen, met de andere hand „Bravo” (met een
klapje) uitriep. Wallace Haines, die hen blijkbaar kende, stelde
een Britse professor en mij formeel voor. Ik dacht: zo kom je
nog eens iemand tegen. Intussen was prins Charles naar een
enorme boom weggewandeld en bekeek de schors nauwkeurig. Vervolgens vertrokken ze met zijn drieën naar de woning
waar de koningin-moeder verblijft als zij op Windsor is.
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Hij sprak over „la manie écrivante”. Ik kan er van meespreken.
Zoals mevrouw Van Lennep bij het zien van de muur van dagboeken op Amerbos opmerkte, of het misschien „een ziekte”
was. Schrijven werd voor Stendhal „a way of becoming his
own private theatre. The actor, yearning to be in control of his
own scenario. But it also allows him to play out a masquerade
which converts self-affirmation into the greater delights of selfeffacement.” Hij stierf op toen hij 59 was op een trottoir in Parijs. Hoe is het mogelijk? 253
Charles Rycroft schrijft over Analysis and the Autobiographer.254
Dat is eigenlijk wat ik met dit dagboek doe: het schrijven van
mijn eigen geschiedenis, het verhaal van mijn leven door mezelf geschreven.
Rycroft is van mening dat de autobiograaf „cannot be just a
camera of his own past, but must (cannot but) select his memories in the light of his present conception of himself ”. Dit is
anders voor degene die een dagboek bewerkt, dat zestig jaar
dagelijks minutieus werd bijgehouden. Rycroft meent dat autobiografen „not self-discovery or self-revelation but rather
self-assertation” nastreven. De autobiograaf is van mening dat
hij verdient om met zijn verhaal de geschiedenis in te gaan.
Ok, maar de dagboekschrijver die veertig jaar of langer als
journalist heeft gefungeerd, heeft aanzienlijk meer te vertelen
dan zuiver en puur zijn eigen verhaal.
„All autobiographies are of necessity incomplete accounts of
their subject’s life. The fantasy of being one’s own Recording
angel, who has known and understood and perhaps forgiven
everything, is unrealizable,” aldus Rycroft, die van huis uit psychotherapeut is. Dat is een open deur, terug te voeren op
Freuds constatering, in een variant op Kant, dat niemand in de
werkelijke wereld leeft. „We leven in een wereld samengeflanst uit een collage van stukjes en beetjes, zoals we deze vroeger meestal zagen en die onze percepties zijn blijven kleuren,”
volgens Freud. Toch denk ik met enige stelligheid dat ik mijn
werkelijke parcours in de wereld via mijn dagboek aanzienlijk
dichter benader, dan zij die op vage herinneringen of het notoir vervalsende geheugen moeten afgaan.
De historicus Renan (1823-1892) publiceerde op middelbare
leeftijd Souvenirs d’enfance et de jeunesse. Hij schreef (geciteerd
door Rycroft): „To suppose that the trivial details of one’s own
life are worth recording is to give proof of the pettiest vanity.
One writes such things in order to communicate to others the
253 The Times Literary Supplement, 27 mei 1983, door Victor Brombert.
254 The Times Literary Supplement, 27 mei 1983.
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Naast een „buiten universum” van hemellichamen en melkwegstelsels, is er ook een „binnen universum” van „axons, dendrites,
neuronal pathways and billions of chemical and electric events that
occur within our heads”.255 Renan kon niet weten dat honderd
jaar later een explosie van cognitieve psychologie zou plaatshebben waarbij een aantal disciplines zou worden samengevoegd,
waaronder computerwetenschappen, linguïstiek, logica, antropologie, neurologie, takken van chemie en pedagogiek. Het gezegde
luidt: „The mind is the quintessence of our humanity.” Ik denk
dat het „binnen universum” en de kennis over het functioneren
ervan minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker is, dan het „buiten universum”. Wat geeft het ontstaan, de vorming en de ontwikkeling van een brein duidelijker aan dan juist een dagboek?

Thuis las ik in Elseviers dat de vertegenwoordiger van de Liga
van Surinaamse Patriotten, Ludwig van Mulier, tegen René de
Bok heeft gezegd dat de VPRO „op een zachte rode loper” in
Suriname was ingehaald. „Maar het moest natuurlijk weer een
255 Morton Hunt, The Universe Within, Simon & Schuster, New York, 1982.
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theory of the universe one bears within oneself. The man who
has time to keep a private diary has never understood the immensity of the universe.”
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satire worden. We hebben ons lesje nu wel geleerd met de Nederlandse pers. De merkwaardige journalist Willem Oltmans
verschafte zich ook toegang via geheimzinnige relaties.” De
hemel mag weten wat er „geheimzinnig” is om via de Surinaamse ambassadeur in Den Haag, Henk Herrenberg, in Suriname te gaan werken.
Mulier vervolgde dat zijn partij, de LSP, besefte „dat Oltmans’
‘diepere’ motieven van financiële aard zijn. Zoals een kameel
water vindt in de woestijn, zo zoekt en vindt Oltmans geld.”256
Wat ik heb gevraagd en gekregen was de vergoeding voor de te
maken vliegreizen, plus een compensatie voor extra wachttijd
omdat Bouterse terugkwam op eerdere toezeggingen. Die hielden voor hem dan wel verband met de politiek gewijzigde situatie, maar daar heb ik tenslotte niets mee te maken.
31 mei 1983

Ik zat prettig piano te studeren toen Peter (Atit) Kampschuur
plots voor mijn deur stond. Ik begreep dat ik dit onverwachte
bezoek te danken had aan het feit dat hij naar de bijeenkomst in
Rotterdam met José Delgado wilde. Maar ik zei nee. Ik heb
genoeg van zijn kritiek op het Forum Humanum en wat we
proberen van de grond te krijgen en waar hij zich in een vroeg
stadium aan onttrok. Laat hem maar wegblijven.
Ambassadeur Herrenberg wil een gevecht met Het Parool aangaan. Ik vroeg Voetelink of hij de zaak op zich wilde nemen.
Hij introduceerde me echter bij een andere advocaat omdat hij
geen arbiter wil zijn tussen twee cliënten. Om 12:00 uur ben ik
met Henk Herrenberg op bezoek gegaan bij advocaat Boukema, door Voetelink gerecommandeerd. De ambassadeur kwam
in een, ik denk kogelvrije, BMW. Er stonden twee rechercheurs
bij de deur. Hij schijnt voortdurend bedreigingen te krijgen.
„Je begrijpt,” zei hij tegen mij, „hoe de bevelhebber gaat reageren als mij wat zou overkomen in dit land.” Later reed ik
met hem terug naar de ambassade in Den Haag. Er werd pijlsnel gereden door de beide auto’s. Voor de ambassade moesten
we eerst blijven zitten. Ik begreep niet waarom. „Ze gaan
checken of er geen geweren op ons zijn gericht,” aldus Henk
Herrenberg. Hij was van mening dat ik niet op Elseviers moest
reageren. „Je hebt belangrijker dingen te doen.” Dat Desi Bouterse achteraf geen echt interview aan de VPRO gaf, was niet
een kwestie die de VPRO of mij betrof, maar het had te maken
met de Haagse reactie op de Surinaamse regeringsverklaring.
256 Elseviers, 28 mei 1983.
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Boukema wilde Herrenberg verdedigen maar benadrukte dat
dit niet betekende dat hij het eens was met de regering-Bouterse. Ik dacht: man wat weet je ervan? Iedereen denkt dat als
men maar naar het journaal kijkt of een krant leest, men op de
hoogte is van wat er in Paramaribo speelt, of waar dan ook.
Ik had in de tram in Den Haag op weg naar de Surinaamse ambassade weer eens haast tranen in mijn ogen, omdat ik sterk aan
Eduard dacht. Ik schreef meteen in zijn carnet. Ik viel slaap, zowel in de tram als in de trein. Ik ben nog moe van de lange
vliegreizen.
Herrenberg ontving me met: „Okay, vijf minuten.” Dat is ook
wel eens anders geweest. Ik arriveerde met lood in mijn schoenen, want ik haat het tot in het extreme om over geld te moeten gaan praten, wat teruggaat naar de ongezonde geldsituaties
uit mijn jeugd. Ik vatte in een brief aan de ambassadeur samen
waarom het uitstel van Suriname me financiële problemen oplevert. Ik overhandigde de brief. „Je wilde ook nog wat persoonlijks vragen,” aldus de ambassadeur. Ik had toen het erop
aankwam niet het hart hem om extra financiële compensatie te
vragen voor het uitstel en beperkte me dus tot de directe schade van vliegtickets en extra reizen. „We maken dit project af,”
aldus de ambassadeur, „en verder gaat Suriname dicht voor
Nederland met het geklets van Lubbers. Heb je gehoord op
ABC-televisie hoe Reagan al in december van plan was Suriname binnen te vallen?” De CIA zou het plan afgekeurd hebben,
waarschijnlijk omdat Desi Bouterse „een vondst” van de Nederlandse inlichtingendiensten is geweest. „We gaan jouw boekje
alleen actualiseren door aanvullende informatie te verstrekken.
Dat is alles.”
195

Amsterdam

Hij zei dat Boukema 10.000 gulden voorschot had gevraagd.
Het gaat erom een rectificatie in Het Parool te krijgen over een
valse beschuldiging, ik geloof van drugshandel. Het interesseert
me verder niet. Herrenberg had het manuscript gelezen. Het
was volgens hem publicabel. Ik heb na een telefoongesprek van
drie kwartier met Jan Mets besloten het Bouterse-boekje bij
hem uit te geven. Ernst van Eeghen belde vanuit Washington
een militair rapport ontvangen te hebben van drie pagina’s
waarin de ontmoeting met Georgii Arbatov in Colorado onlangs werd weergegeven. „Heel optimistisch,” herhaalde hij
enkele malen.
Bij deze eerste echt zomerse dag ben ik heel ver de polders in
gefietst.
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Trein Den Haag - Amsterdam
Eigenlijk denk ik dat ik me zo lullig voel door alle onzekere financiële toestanden, waaronder die rond Suriname. Wanneer
komt dit manuscript nu af?
Het onweert. Ik vraag me af waar moeder eend met haar tien
jongen nu is, die ik aan de rand van het water zag.
2 juni 1983

De dag begon met meneer Munting, de pianostemmer van de
firma Bender. Een Franse jongen van 20 jaar heeft het Koningin Elisabeth Concours in Brussel gewonnen.
Ik bezocht Ernst, die nogal opgewonden was. Hij wilde minister De Ruiter van Defensie en Georgii Arbatov samenbrengen.
Ik zei te betwijfelen of Arbatov in die ontmoeting geïnteresseerd zou zijn. Hier werd hij woedend over. De Ruiter diende
uiteindelijk te besluiten of er kruisraketten in Nederland zouden worden geplaatst, dus ik dacht niet behoorlijk na. Arbatov
zou in de VS met nieuwe zelfverzekerdheid hebben gesproken.
Nogal wiedes, want hij staat dicht bij Joeri Andropov. Van Eeghen zei: „Ik ben belangrijk voor Arbatov vanwege mijn contacten in Washington.”
Ik dacht: je bent echt niet goed wijs. Ik bracht zo omzichtig
mogelijk naar voren: „Arbatov kan wie hij maar wil in Amerika ontmoeten, daar heeft hij noch jou noch mij voor nodig.”
Ernst is na zo’n opmerking openlijk geïrriteerd.
Over Philips zei hij: „Als Gerrit Jeelof jou die 50.000 gulden
niet geeft, schrijf ik hem een brief met wat ik ervan denk, want
dat zou schofterig zijn, maar ik ben overtuigd dat je het geld
krijgt.” De pot Van Eeghen die de ketel Jeelof verwijt.
Ernst heeft prins Bernhard om een onderhoud gevraagd, want
er dreigt een miljoenenschandaal betreffende de Nederlandse
Veteranenorganisatie. Ted Vernède had echter geantwoord, dat
Zijne Koninklijke Hoogheid geen tijd voor Van Eeghen had.
„Mijn relatie met Bernhard is moeilijk op het ogenblik,” zei
hij. „Ik sta bovendien zelf buiten deze problemen.” Ik adviseerde hem de tekst van het voorgenomen onderhoud in een
brief aan Bernhard samen te vatten.
Tenslotte begon hij ook weer te zaniken over Made in Soestdijk.
Hij citeerde Erica en waarschuwde: „Willem het gaat om je innerlijke integriteit. Er is toch niets verkeerd aan om je mening
te wijzigen? Hoe vaak heb ik zelf niet een mening moeten herzien?” Ik pieker er niet over mijn boekje terug te nemen.
Hij las het boek over Bernhard van Klinkenberg dat hij „knap
tendentieus” vond geschreven.
196

257 The New York Times, 2 juni 1983, door John Burns.
258 NRC Handelsblad, 25 mei 1983.
259 Onzin, Washington is nummer een in terrorisme.
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„Wil je hem eens ontmoeten,” vroeg ik.
„Nee, nooit.” Hij vond het gemeen om iemand een jeugdvriend van Bernhard te noemen en vervolgens het leven en de
fouten van die man op te sommen. Dat is ook zo.
Het Algemeen Dagblad had een sensationele kop: AANVAL OP
BOUTERSE.
De Surinaamse junta ruziet over contact met Brazilië. Sital,
Mijnals en Joeman zouden het oneens zijn met Desi Bouterse
en premier Errol Alibux. De drie willen niet dat met een
„rechts” regime in Brazilië zoete broodjes worden gebakken.
Volgens het AD houden geruchten aan dat een linkse coup tegen Bouterse in de maak is. Allemaal geklets. Zij die op keet
tussen de militairen hopen, geloven een dergelijk bericht meteen.
Joeri Andropov heeft de 91-jarige Amerikaanse oud-ambassadeur in Moskou, W. Averell Harriman, ontvangen en gezegd
dat het Kremlin „oprecht” naar betere betrekkingen met
Washington streeft. Andropov drong aan op het beëindigen
van „a policy aimed at gaining military superiority over the Soviet Union”.257
In dit verband schreef Rob Meines een opmerkelijk overzicht
over hoe Ronald Reagan krachtige druk op West-Europa uitoefent om zijn „economische oorlog tegen de Sovjet-Unie” te
ondersteunen.258 Met hun economische macht proberen Amerikanen de sovjets steeds meer op de knieën te krijgen. „De
tactiek,” schreef Meines, „is afkomstig uit het Pentagon, waar
de haviken rondom minister Caspar Weinberger een middel
zochten om een antwoord te hebben op de alternatieve vorm
van oorlog, die vanuit Moskou wordt gedirigeerd: terrorisme.259 Aan Reagan werden rapporten voorgelegd waaruit
bleek dat de Sovjeteconomie er zo slecht voorstond, dat de tijd
nu rijp was de communistische reus op de knieën te dwingen.”
Meines droeg ook talrijke gegevens aan over de rol van COCOM
dat in Parijs zetelt. Hij lichtte nader toe welke methoden worden gevolgd bij de pogingen de Sovjeteconomie om zeep te
helpen. De regering-Reagan zet alles op alles om het Kremlin
de das om te doen, maar dat zal niet lukken.
Seymour Hersh van The New York Times noemt Henry Kissinger in een nieuw boek, The Price of Power: Kissinger in the Nixon
White House, precies de „double-dealer” waar ook ik hem altijd
voor heb aangezien. Wat me echter opvalt, is dat Hersh schrijft
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dat er nog altijd geen „first-hand proof is” dat Washington verantwoordelijk is geweest voor de coup tegen prins Norodom
Sihanouk in Cambodja, met alle gevolgen van dien voor het
Cambodjaanse volk. Een inlichtingenofficier van de marine,
Samuel Thorton, zou contact hebben gemaakt over een mogelijke staatsgreep met maarschalk Lon Nol, die de uiteindelijke staatsgreep in Phnom Penh zou helpen uitvoeren. De codenaam was „Sunshine Park”.260 Naar mijn mening toont
Sihanouks eigen verslag, My War with the CIA261 glashard aan
wat er in 1970 is gebeurd.
Als ik geld had, ging ik onherroepelijk naar de vergadering van
de International Psychohistorical Association in New York van
8 tot 10 juni 1983. Lloyd deMause zond me de informatie.
Zijn boek over Ronald Reagan vordert.
Uitgever MacMillan probeert een graantje mee te pikken van
de Amerikaanse uitgave van het boek dat professor Arbatov en
ik bij Dodd, Mead Company uitbrachten. Dat redden ze niet.262
Er komt een feest voor Jan van Wieringen, waar ik helaas niet
naar toe kan. Bovendien heb ik nooit zin om tussen een kudde
te gaan zitten die me met de nek aankijkt, ook al is Jan zelf een
vriend.
Ik ben benieuwd naar het Forum Humanum dat 9 en 10 juni
a.s. in Museum Boijmans Van Beuningen bijeenkomt.
Maurice Bishop, de leider van Grenada, is naar Washington gegaan in een poging meer begrip voor zijn positie te kweken.
Dat is wat ook Fidel Castro als eerste na zijn overwinning in
1959 heeft gedaan. Hij ving bot en dat zal Bishop 25 jaar later
ook gebeuren. Men leert niet van de historie.
Het was heerlijk in de polders. Zou Eduard zich langzamerhand schuldig voelen?
3 juni 1983

Ik kon niet slapen. Ik lag wakker over Eduard, de NVJ en de
VARA-zaak, rechtsmaatregelen tegen van Niftrik of Meerbach?
Wat? Ik zal Wim Klinkenberg raadplegen.
Ik stond om 05:15 uur op en ging de polders in. De eend met
een dozijn jongen is er nog. Het was prachtig buiten. Veel fazanten. Ik hoor al dagenlang een koekoek.
Henry Kissinger schijnt te hebben verklaard – en het is door de
NCRV uitgezonden – dat het moreel en ethisch verantwoord
zou zijn dat de VS „voor de vrijheid” – welke vrijheid – militair
260 The New York Times, 1 juni 1983, door Bernard Gwertzman.
261 Norodom Sihanouk, My War with the CIA, Penguin Books, Allan Lane,1973
262 Zie bijlage 36.
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Eindelijk, na er meer dan een half jaar om te hebben gevraagd,
zond Hans Verploeg via een secretaresse – hij is te laf het rechtstreeks te doen – de formulieren voor een visum voor Djakarta.
Ik heb ze aangetekend aan de ambassade verzonden.
4 juni 1983

Professor Nijdam, de behandelend psychiater van prins Claus,
schrijft zich niet de juiste gesprekspartner te beschouwen, wat
begrijpelijk is. Je hebt niet alle dagen de echtgenoot van de majesteit op de divan. Ik antwoordde dat het misschien een gedachte was om mijn vragen via Lex Poslavsky naar hem te sturen, maar daar zal hij evenmin op in gaan.
Roelof Kiers antwoordde dat de zaak maar door Emile Fallaux
moest worden afgewikkeld. En Fallaux schreef glashard dat ik
een exclusief interview met Bouterse had toegezegd, maar dat
dit niet was gemaakt behalve dan wat beelden en prietpraat op
de plantage Victoria. De 5.000 gulden zouden dan ook niet worden uitbetaald. Hoe dit af te wikkelen? Ik wil af en toe na een
halve reis om de wereld ook nog wel eens wat verdienen. Emile, die ik vrij lang ken, schrijft dan „Geachte”. Hollanders!263
De brief van De Bok van de NVJ264 doet me afvragen of de
voorzitter wel naar waarheid en volledig is geïnformeerd. Hij
heeft wel gelijk, Verploeg ook, dat ik absoluut nonchalant en
zeer onvolledige overeenkomsten aanga, niet alleen met de
263 Zie bijlage 37.
264 Zie bijlage 38.
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zou ingrijpen in Suriname. Alsof er geen Handvest van de VN
bestaat, laat staan een Veiligheidsraad. Ik belde al om 06:45 uur
Henk Herrenberg thuis op om te zeggen dat het me dringend
noodzakelijk leek dat Suriname de Veiligheidsraad bijeen zou
roepen om deze Amerikaanse agressie te helpen voorkomen.
Desi Bouterse zou de zaak van Suriname persoonlijk in New
York moeten gaan bepleiten. Hij zei het een geweldige suggestie te vinden en zou een en ander in het vliegtuig naar Suriname nader uitwerken.
Ik stuurde Bouterse het volgende telegram:

■

MEM35revisie_MEM 05-06-14 10:47 Pagina 199

1983

■

MEM35revisie_MEM 05-06-14 10:47 Pagina 200

Jeelofs en Van Eeghens – al heb ik geprobeerd mijn leven te
beteren en helemaal in de mediasector.
5 juni 1983

Ik ben begonnen aan een artikel over Suriname voor de Podiumpagina van de Volkskrant.
Ik ben naar de zogenaamde film over Sukarno gegaan, The Year
of Living Dangerously. Complete onzin, precies zoals ik had verwacht. De weergave van Sukarno is van A tot Z belabberd. Het
verhaal heeft helemaal niets te maken met wat er ten tijde van
het verraad van Suharto, daarvoor of daarna, in Djakarta speelde. Als Bung Karno eens wist hoe goedkoop, verdraaid en leugenachtig hij nu, na zijn dood, wordt uitgebeeld. Walgelijk. En
niemand in Indonesië die weet hoe schandalig dit allemaal is,
kan en durft zijn mond open te doen onder de Suharto-dictatuur. Suharto wil niets liever dan zijn voorganger als een loslopende idioot voorstellen om er zelf beter van te worden. Dat
denkt Suharto nu tenminste.
Time publiceert een verhaal getiteld STRESS.265 Twee derde van
alle bezoeken aan Amerikaanse huisartsen zijn gerelateerd aan
stress. Dat kan alleen maar erger worden. De kosten bedragen
750 dollar per Amerikaanse werknemer. Stress wordt nu in verband gebracht met hartproblemen, kanker, longaandoeningen,
verwondingen door ongelukken, leveraandoeningen en zelfmoord. „Our mode of life itself, the way we live, is emerging
as today’s principal cause of illness,” aldus een specialist van de
University of Louisville.
Time spreekt over een stressepidemie. Hierdoor zijn nieuwe
terreinen als „behavioral medicine” op komen zetten. Een psychiater, George Serban van New York University deed onderzoek bij meer dan duizend personen en concludeerde dat de
voornaamste oorzaak van stress „changes in society’s attitudes
toward sex” zou zijn „including sexual permissiveness”.
Hans Selye is „the father of stress research.” Er is al jaren geleden ontdekt dat „stress triggers chemical changes in the brain”.
Vooral neurotransmitters zijn stressgevoelig. „Stress management has become a million-dollar-a-year business.” Dit is een
belangrijk onderwerp. Het liefst zou ik het hele artikel hier integraal reproduceren.
Bij Doubleday is Marcel Proust: Selected Letters (1880-1903) verschenen. Een selectie uit de brieven die hij tussen zijn negende
en 33ste jaar heeft geschreven. John Weightman las ze voor
265 Time, 6 juni 1983.
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The New York Times en schreef: „They seem to prove that at
least as a boy and a young man, Proust was in fact, most of the
time, a mother-fixated, fluttery, hysterical, effeminate, obsequious, self-centered, snobbish person, a victim of his nerves,
and so delicate that he would have been completely crushed by
life had he not had first a protective family and then a large private income.” 266 Dat is een mond vol maar het zou hem niet
verhinderen À la recherche du temps perdu te schrijven.
Volgens Weightman zijn alleen delen die over seksualiteit handelen „ambigious and self-contradictory”. Ik neem maar aan
dat The New York Times-criticus een hetero is, die nooit met
problemen van seksuele identiteit te maken heeft gehad. Uit de
brieven zou blijken dat Proust „never fully made up his mind
whether homosexuality was good, bad or indifferent or where
exactly his own preferences lay”. Haal je de koekoek. Ik herinner me maar al te goed hoe lang ik er zelf over heb gedaan om
het web homo-erotische emoties en gevoelens los te koppelen
van mijn oorspronkelijke programmering van boy loves girl. We
weten van André Gide hoe eenzaam dit soort gevechten een
halve eeuw geleden was, toen er geen Gay Parades werden georganiseerd, toen je niet naar een sauna als Thermos kon gaan
wanneer je de behoefte aan seks had en dan ook nog op een
knipkaart: vijf keer betalen, zes keer neuken.
In 1901 schreef Proust naar prins Antoine Bibesco en „he seems
to be openly declaring himself a homosexual”, aldus Weightman. Toch schrijft hij later aan dezelfde meneer dat hij niet
voor gay will worden aangezien „since I am not gay”. Dan
vraagt Weightman zich af: „Is this the truth or a wry joke? The
only certainty is that Proust never had a totally successful affair
with anyone of either sex”. Zelf schreef Proust hierover: „I
know that shared loves exist. But, alas, I do not know their secret”.
Wat is shared love? Is het wat Peter en ik samen al zestien jaar
delen? Of is het wat Peter en Edwin van Wijk samen hebben?
Is het wat Eduard en ik samen hebben ervaren? Welke rol
speelt seks in shared love? Is seks een voorwaarde om over love te
spreken? Laat staan over shared love? Uit de correspondentie van
Proust zou geconcludeerd kunnen worden dat de schrijver met
Hahn, Daudet, Bibesco en anderen in de koffer zou hebben
gezeten. Maar Weightman zegt zeker te weten dat Proust nooit
„een succesvolle affaire” heeft gekend. De criticus zegt alleen
niet wat hij daar onder verstaat.
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6 juni 1983

Vandaag zou Bung Karno 82 jaar oud zijn geworden.
Ik heb Gerrit Jeelof recht voor zijn raap geschreven dat ik nu
wil afrekenen: 25.000 gulden als compensatie voor gemaakte
kosten en 25.000 gulden honorarium voor de Moskouse lobby
ten behoeve van Philips. Ernst van Eeghen vond het een „prima” brief. „Leg het zo maar vast. Je hebt gelijk,” zei hij.
Dewi Sukarno belde geagiteerd op vanuit Parijs. Ze was net teruggekeerd uit Djakarta. Zij wilde weten waar de weduwe van
premier Ali Bhutto van Pakistan was. Zij was ervan op de
hoogte dat in Japan een film over Bung Karno wordt gemaakt,
en dat ik daar ook een en ander in zou zeggen. Mevrouw
Bhutto wilde zij er eveneens in hebben.
Vervolgens telefoneerde Jan Pijper. Het laatste nieuws was dat
Laurens Jan Brinkhorst (D66) naar Japan was gestuurd „want
hij heeft met Beatrix geneukt”. Ze maken er wat van. Journalisten als putjesscheppers.
De programmacommissaris van het Concertgebouw, mijn goede vriend Van Dantzig, had me uitgenodigd een bijeenkomst
van de Rotary Amsterdam-Zuid tijdens de lunch toe te spreken. Waar moet ik straks in godsnaam over spreken? Over een
honorarium werd met geen woord gerept.
Ik heb Suriname en Bouterse als onderwerp genomen, waartegen een jonge kerel protesteerde in een lange rede. „U moet
advocaat zijn,” zei ik. Dit was het geval. Hij had zelfs een open
brief aan Bouterse in het Algemeen Dagblad gezet. Hij was het
er overigens wel mee eens dat er gesproken moest worden met
de Surinaamse leider. De tafels stonden vol voer, waarvan misschien wel driekwart onaangeroerd bleef. Het werkte me op de
zenuwen met het mooie weer de hele lunchperiode binnen
opgesloten te hebben gezeten.
In New York is een discussie ontstaan over in welke mate
bloedtransfusies de oorzaak zijn van het oplopen van het AIDSvirus. Er zouden tot dusverre slechts tien gevallen van AIDS terug te leiden zijn tot bloedtransfusie, waarvan er tien miljoen
hebben plaatsgevonden.267
Toen ik The New York Times opensloeg, dacht ik: wat doen die
heren van de Klu Klux Klan in de krant? Maar het waren bezoekende prelaten van het Grote Huis van Cilicië, een aftakking van de Armeens-orthodoxe kerk, welke zich in Libanon
heeft gevestigd. De heer in het midden is Catholicos Karekin II,
die een pauselijk bezoek aan New York brengt. Ik denk dat
267 The New York Times, 6 juni 1983.
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een lezer die over honderd jaar deze bladzijde tegenkomt, zijn
ogen nauwelijks kan geloven.
7 juni 1983

Opnieuw zijn er twijfels gerezen over de gezondheid van Joeri
Andropov, die tijdens het bezoek van de Finse president Mauno Koivisto aan Moskou tijdens een staatsbanket in en uit zijn
stoel moest worden geholpen. Zijn tafelrede had hij zittend
uitgesproken. Ook zijn handen hadden nogal opzichtig getrild.268
Joyce Roodnat schreef over The Year of Living Dangerously in
een gesprek met de Australische filmmaker Peter Weir. Het is
een absoluut kletsverhaal waarbij Sukarno zelf eigenlijk niet ter
sprake komt. Maar goed ook, want ze zouden niet weten over
wie ze spraken.269 Hans Beerekamp bespreekt de film op dezelfde pagina. Van dat verhaal klopt al even weinig als van de
film zelf.
Het rommelt bij de VARA, wat me na eigen ervaringen met die
club nauwelijks nog verbaast. Voor 10 juni is een staking aangekondigd.
Ik heb mijn artikel over Suriname naar de Volkskrant gezonden.
Ik ben benieuwd hoe er gereageerd zal worden.
268 The New York Times, 7 juni 1983.
269 NRC Handelsblad, 3 juni 1983.
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8 juni 1983

Indonesië zal weer een injectie van twee miljard dollar krijgen
voor het komende begrotingsjaar. De VS zullen bij de komende
IGGI Conferentie in Den Haag weer het voortouw nemen voor
het financieren van het fascistische generaalsregime in Djakarta.
Der Spiegel komt nu ook met een omslagreportage over AIDS.
Ik arriveerde in Rotterdam voor de bijeenkomst van het Forum Humanum van de Club van Rome.
9 juni 1983

Park Hotel
Ik schreef eerst aan Peter: „I miss you”. Ik had gehoopt dat hij
hier bij zou hebben kunnen zijn.
Ik ontbeet met Delgado. Hij sprak later op de bijeenkomst en
deed dit op inspirerende wijze. Mijn oom, Lex Poslavsky, deed
wat hij te zeggen had af als „monumentaal gelul, filosofisch knap
gebracht, op zijn vakgebied prima, maar de rest van wat hij vertelde was onzin.” Hoe komt het toch dat wetenschappers en
specialisten zo op elkaar reageren, zoals ik bij het samenstellen
van de Club van Rome-interviews keer op keer moest ervaren:
Chomsky die Skinner de grond in spreekt en vice versa, Marcuse die Daniel Bell haat en noem maar op. Lex vond minister Luis
Alberto Machado uit Venezuela – waar ik Poslavsky ook naar
toe bracht, belangrijker dan Delgado „want hij erkende en accepteerde tenminste de grenzen van zijn veld van actie.”
Later heb ik Delgado verteld, hoe Poslavsky op hem had gereageerd. Toen heb ik iets toegevoegd, wat nooit had mogen gebeuren en waarin ik een verkeerde gewoonte herkende uit
vroeger jaren. Ik klapte uit de school over Lexs achtergrond,
zijn moeilijke relatie met zijn moeder (mijn grootmoeder), de
beschadigde relaties uit zijn eerste huwelijk, ook met de kinderen uit dat huwelijk, en hoe screwed up hij in dit opzicht was.
Hij heeft zelfs eens tegen zijn oudste dochter Jet Poslavsky gezegd: „I don’t love you anymore.” Waarom heb ik dit nu gedaan? Ik ben al zo lang met Lex bevriend. We hebben een uitstekende relatie, hij staat altijd voor me klaar, en vice versa.
Was het een reactie, omdat ik diep verontwaardigd was dat hij
de woorden van mijn andere vriend, José Delgado, samenvatte
als „monumentaal gelul”?
Ik had dit niet mogen doen, niet tegenover Lex, niet tegenover
Delgado en niet tegenover mijzelf. Het was verkeerd. Maar ik
was dan ook woedend. Hoe raak je een dergelijke, totaal verkeerde gewoonte kwijt? Zo te reageren, in nijd, zonder eerst
behoorlijk na te denken?
204

10 juni 1983

Weer een jaar voorbij gewaaid. Ik voel me ellendig en heb
eerst in Eduards carnet geschreven. Veel verjaardagspost. De
secretaresse van ambassadeur Herrenberg belde: „U kunt naar
Paramaribo afreizen.” Ik antwoordde: „Dit is het mooiste cadeautje op mijn 58ste verjaardag.”
Kolonel Valk en kapitein Briaire van de voormalige militaire
missie in Suriname, hebben interviews gegeven aan de GPD. Bij
de staatsgreep van 1980 zou de aanwezigheid van de missie een
bloedbad in Suriname hebben voorkomen. Kolonel Valk is ervan overtuigd dat de executies van 1982 nooit zouden hebben
plaatsgehad als die missie in Paramaribo was gebleven. „Ik ben
er zeker van dat Bouterse naar me zou hebben geluisterd,” aldus Valk. „Hij sprak me nog altijd met kapitein aan, terwijl ik
Desi tegen hem zei.” Wanneer je deze ontboezemingen leest,
begrijp je dat we door gebrek aan informatie nog in de verste
verten het begrip niet hebben dat nodig is om de Surinaamse
ontwikkelingen helemaal te kunnen plaatsen. Hierbij speelt ook
de historie van het land na 1975 een doorslaggevende rol.270
Wim Verkade belde. Ernst van Eeghen was weer eens over de
rooie gegaan. Hij zou hebben ontdekt dat er ontwikkelingsgelden in Den Haag vrij werden gemaakt voor Tanzania en had
bonje gemaakt bij Buitenlandse Zaken. Hij wilde weten waarom hem geen rol was toebedeeld bij het distribueren van de
poen. Hij had zelfs naar Julius Nyerere gebeld. „Ze zijn hier
echter met de vorige toebedeling van gelden voor Tanzania
gaan sjoemelen,” aldus Verkade. „Je zou moeten zeggen, gaan
speculeren. We hebben er onlangs een rijksaccountantsonderzoek door opgelopen en het concern heeft moeten toegeven
dat er corruptie was geweest.” Ik vind het onaangenaam om
dergelijke zaken rond de grote koopman van de Heerengracht
nu te moeten ontdekken.
Het ticket naar Suriname kost weer bijna vijfduizend gulden,
wat wel erg veel is, ook omdat je nergens kunt overstappen. Ze
hebben toch hun woord gehouden in Paramaribo.
11 juni 1983

Van de een miljoen kinderen in de
270 De Typhoon, 10 juni 1983.

205

VS

die ieder jaar van huis

Amsterdam

Het is onmogelijk deze dag in woorden samen te vatten. Er gebeurde zoveel. Aart van der Want en Ko van Wouwe hadden
de workshop perfect georganiseerd.
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weglopen, is een derde „Throwaway kids”, kinderen die „wegraken”. De laatste vijf jaar is hun aantal met 25 procent toegenomen. We spreken hier over het meest welvarende land ter
wereld.271
Elisabeth Hall interviewde Erik Erikson, „The Dean of American Psychoanalysts”.272 Hij is bovendien een van de grondleggers van de psychohistory met zijn analyses van Martin Luther en
Mahatma Gandhi. Hij zou een soortgelijke studie over Jezus
willen schrijven, dat me moeilijker lijkt omdat het de vraag
blijft of de man werkelijk heeft bestaan.
Hall heeft er geen al te boeiend gesprek van gemaakt. Zij vroeg
Erikson of de nieuwe houding ten opzichte van seks op latere
leeftijd „the experience of aging” wijzigde. „I certainly would
think so,” antwoordde de psycholoog. „The old attitude was
that sexuality in old age either does not exist or ought not to
be. The new attitude permits choice. Sexuality in old age is a
potential to be enjoyed, not an obligation. In old age fertility is
over, so the question is: ‘What remains and what is important
for Life?’ I called it generalized sensuality, which has something
to do with play and the importance of the moment, getting us
back to the potentially childlike quality in old age.” Volgens
Erikson heeft seksualiteit met „closeness and playfulness” te
maken. Akkoord, maar waarom het woord „childlike” in het
geding brengen in verband met ouderdom, wanneer geen seniliteit om de hoek komt kijken? Terecht spreekt hij over seks als
recreatie wanneer de gaat-henen-en-vermenigvuldigt-U-periode is gepasseerd. Recreatieseks – ik noem dit seks op de vrije
markt – heeft ook een intieme kant. „Real intimacy,” zegt
Erikson, „includes the capacity to commit yourself to relationships that may demand sacrifice and compromise.”
Uniek vind ik Eriksons uitlating: „Out of the conflict between
trust and mistrust, the infant develops hope, which is the earliest form of what gradually becomes faith in adults.” Ik vraag
me af of Hope – in de betekenis waarin Somerset Maugham er
in zijn dagboek over schreef – zo nauw verbonden is met ouder-kindbetrekkingen als Erikson hier schetst.
Pauline Quarles is komen dineren.273 Zij is nu 57 jaar en weegt
nog maar 41 kilo. Hoe is het mogelijk? Haar dochter Deliane is
nu gehuwd. Ik was voor de plechtigheid uitgenodigd maar ik
was in Suriname.
271 The New York Times, 29 mei 1983.
272 Psychology Today, juni 1983.
273 Zie Memoires 1925-1953.
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274 Zie bijlage 39.
275 The New York Times, 12 juni 1983, door E.R. Shipp.
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Frank Heckman vertelde me op de terugweg uit Rotterdam
een vrij sensationeel verhaal. Via bepaalde hooggeplaatste contacten had hij vernomen dat de CIA de ziekte van Claus gebruikte om van Beatrix als koningin van dit land af te komen.
Het is een variant op PINK HOUSE OF ORANGE in Time en De
Telegraaf en je kunt het dus niet een, twee, drie als gaga afdoen.
Dat er al in de jaren zeventig een gecoördineerde campagne
was gestart om Beatrix als „links” te brandmerken, staat als een
paal boven water. Vandaar indertijd mijn omslagverhaal in
NieuwsNet om dit tegen te spreken. Frank zei: „Waarom ga je
niet met Beatrix in zee?”
Aart van der Want herinnerde me aan de uitspraak van Delgado in Rotterdam: „Love is a distortion of reality.” We zitten nog
altijd in „the childhood of humanity”. Soms schrijf ik heel bitter
in Eduards carnet. Mijn stemming over hem blijft schommelen.
In The New York Times van 8 juni werd een voortreffelijk overzicht gepresenteerd van de Strategic Nuclear Arms situatie op
dit moment tussen Amerika en de Sovjet-Unie.274 Waanzin ten
top.
Opperrechter Warren Burger van de VS noemt Amerikaanse
gevangenissen „human warehouses”, die omgebouwd dienen
te worden als „places of education and training and into factories and shops for the production of goods”. Boter aan de galg
gesmeerd. Wat doet hij er zelf aan? Geen moer.275
Dezelfde krant bericht dat Brazilië gewoon doorgaat met een
belangrijk hulpverleningsprogramma voor Suriname uit te
voeren, ondanks de pogingen van Lubbers en Van den Broek
bij landen om Suriname heen om het regime van Desi Bouterse te isoleren. De Brazilianen zijn
niet bij de buren gaan kletsen, à
la Lubbers en Van den Broek.
Nee: generaal Danilo Venturini
is als speciale afgezant van president Figueiredo naar Bouterse
gegaan en heeft uren aan een
stuk met de legerleider gesproken. Hollanders volgen liever
hun karakteristieke roddeldiplomatie, zoals ze vroeger Indonesië
en Sukarno over de hele wereld
belasterden en zwart maakten.
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Het was ze de eer te na om met Sukarno zelf te gaan spreken,
zoals ik heb gedaan, met alle gevolgen voor de rest van mijn leven van dien. En zoals ik nu met Desi Bouterse opnieuw heb
gedaan, à la generaal Venturini.276
Jan Mets kwam langs en wil maar 3.000 gulden voorschot op
het boekje over Bouterse geven. Dat doe ik niet. Met hem ga
ik niet in zee.
De hysterie waarmee Margaret Thatcher is herkozen na haar
bezopen Falkland-avontuur, doet me denken aan de waanzin
van de Duitsers nadat Hitler Saarland, Sudentenland, en zelfs
Oostenrijk had bezet.
Vanavond zat ik bij de Van Eeghens anderhalf uur op het terras
van Berkenrode. Ernst kan niet geloven, zoals Frank Heckman
meende te weten, dat de nieuwe Amerikaanse ambassadeur de
instructie zou hebben om te werken aan de verdwijning van
Beatrix. Het valt moeilijk voor te stellen dat het State Department een dergelijke instructie aan een diplomaat zou meegeven. Temeer omdat het feitelijk in Den Haag bijzonder weinig
zou uitmaken of Beatrix opstapt of blijft zitten. Dat het rond
het Oranjehuis rommelt, staat echter vast.
Over het terugtrekken van Made in Soestdijk zei Ernst nu: „Je
kunt voor je weer naar Suriname gaat een persoonlijk briefje
aan Beatrix schrijven.” Misschien moet ik dat maar doen. Ook
omdat die vorige brief wat pittig is uitgevallen. Ik zou haar eigenlijk nooit meer moeten benaderen. Als ik het instituut van
het koningshuis als ziek beschouw, moet je er eigenlijk verder
geen notie van nemen.
Bij vertrek vroeg Erica of ik nog in de Bijbel, die ze me in
Windsor gaven, had gelezen. Ik zei de waarheid: „Ik kom er
niet toe.”
Soms denk ik dat mejuffrouw Buringh Boekhoudt al haar bezit
aan de kerk heeft gegeven, omdat zij niemand kende van wie
zij voldoende hield om haar bezittingen aan na te laten. Zij liet
me zelfs geen boek of iets persoonlijks na.
13 juni 1983

Ik was al vroeg op Schiphol en erg onrustig, gezien de mogelijkheid dat ik Eduard daar zou tegenkomen. Er waren drie
vluchten van zijn maatschappij, wat me nog meer nerveus
maakte, tot tranen toe. Vreselijk. Wanneer je zo zeker van een
ander bent, zekerder dan ooit van iemand, en er gebeurt dit,
dan weet ik echt niet hoe daar mee om te gaan.
276 The New York Times, 12 juni 1983, door Warren Hoge.
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277 The Sciences, maart/april 1983.
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Ik vlieg naar Suriname via de Azoren. Ik zie dat premier Alibux
nu Nederland als „enige internationale vijand” heeft gebrandmerkt. Hoe lukt het de kruideniers in Den Haag toch iedere
keer weer om bij voormalige koloniën op de verkeerde golflengte te gaan zitten?
Wilson en Lumsden schrijven: „The human mind must pick its
way through a chaos of sensations and perceptions, quickly assembling them in a form that imparts a substantial degree of
command over the environment into which it has been born”.
En zij vervolgen: „The entire course of the individual’s life, including his physical survival and reproductive success, will be
determined by the shape of the world that is recreated in the
mind. The mind springs from a machinery of neurons created
according the genetic blueprint, but it grows in an environment created by preexisting culture, which is a particular history embedded in the memories and archives of those who transmit it. Consequently, the way in which memory is implanted
and organized is crucial to the creation of culture”. Er staat zoveel in.277
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PARAMARIBO

14 juni 1983

Hotel Torarica
Ik was om 04:30 uur wakker en maakte een lange wandeling.
Schitterend de opkomende tropenzon.
Ik meldde me bij secretaresse mevrouw De Geer om aan de
bevelhebber te rapporteren dat ik er was om het boek af te maken. Later belde zij terug: „De bevelhebber kan u deze week
niet ontvangen. Hij heeft het zo druk. Ik zie hem zelf bijna
niet.” De secretaresse van premier Alibux was behulpzamer. Ik
ontmoet hem morgenavond. Hoe los ik het Bouterse-probleem op?
Is Henk Herrenberg in Zwitserland om te regelen dat dit land
de Nederlandse belangen hier behartigt?
„Nooit zijn ze hier zo ver gegaan,” aldus ambassadeur Hoekman toen ik hem bezocht. „Nu noemen ze Nederland de enige vijand van Suriname.” Alibux had de ambassadeur nogal
hard aangepakt en gezegd dat er geen regeringscontacten meer
met Nederlanders zouden mogen zijn. Hoekman zei er zeker
van te zijn dat Bouterse zelf niet zo ver zou zijn gegaan. Ik zou
de bevelhebber daarom recht voor zijn raap moeten vragen, aldus het advies van de ambassadeur, of hij het met die uitspraak
van Alibux eens was. Dat zou een stomme vraag zijn want een
kind kan op de vingers natellen, dat Bouterse achter de premier
gaat staan wanneer hij tegen een Nederlandse journalist
spreekt, die ook nog een boek schrijft. Ik antwoordde Hoekman: „Een dergelijke vraag, zoals u voorstelt, lijkt me onbeleefd en een vorm van inmenging met interne zaken. Ik ga niet
Alibux tegen Bouterse uitspelen.” De ambassadeur scheen het
een prima titel voor mijn boek: Nederland: Vijand no. 1.
Terwijl ik in Torarica lunchte, dook de Cubaanse ambassadeur
Osvaldo Cardenas met zijn zoontje op. Dat was een prettige
gebeurtenis. Osvaldo was van mening dat Suriname zich eigenlijk nog steeds als een kolonie gedroeg. „Ze werden geconfronteerd met een plan van een invasie, zoals wij bij de Varkensbaai hebben gehad. In plaats van dit op alle mogelijke
manieren uit te spelen zonder de prijs te behoeven te betalen
die Cuba moest betalen, werd zelfs geen protest naar Washing210

15 juni 1983

Ik belde opnieuw met ambassadeur Herrenberg. Hij nam het
probleem laconiek op en zei: „Neem een paar dagen vakantie.” Hij vertelde dat mijn artikel inmiddels door de Volkskrant
was geplaatst, en wel deze ochtend.278 Ook had het aftreden
van Sital roet in het eten gegooid. „Ik ken mijn mensen, dat
heeft op dit moment alles veranderd. Hun hoofd staat nu niet
naar je boek. Bel niet meer naar mevrouw De Geer of zelfs Alibux. Neem vakantie en kom dan terug naar hier.” Ik bracht
naar voren dat dit op die manier een wel zeer kostbare geschiedenis werd. Hij zei dat de heer Kolader op Buitenlandse Zaken
voor alles zou zorgen, want hij gaf toe dat ik door hun toedoen
in de puree zat. Overigens zei de secretaresse van premier Ali278 Zie bijlage 40.
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ton gezonden, noch werd de Amerikaanse ambassadeur op het
matje geroepen,” aldus Cardenas.
Hij vervolgde: „De Surinaamse buitenlandse politiek is zeer
zwak. In plaats van zich te concentreren op Venezuela, dat in
een betere positie is om te helpen, gaan ze naar Brazilië. De
Venezolaanse ambassadeur is teleurgesteld. Ze hebben de voorgenomen CIA-interventie hier slecht uitgebuit. Ze hadden de
publieke opinie ten gunste van de regering kunnen beïnvloeden. Daarmee hadden zij ook duidelijk kunnen maken, waarom ze een volksmilitie hebben opgericht. Dit is nodig, had de
regering kunnen bekendmaken, om de agressie van buitenaf
het hoofd te bieden. Zelfs zouden ze de december-affaire van
1982 juist nu in de CIA-context wereldkundig hebben moeten
maken.”
Nadat ambassadeur Cardenas was vertrokken, liep ik in het hotel tegen de Surinaamse ambassadeur in Washington aan, Heidweiller, door de top hier onderling aangeduid met „Heidje”. Ik
stelde mezelf aan hem voor en vroeg hem waarom Suriname
niet in Washington had geprotesteerd. Hij antwoordde: „Wij
hebben een ding van jullie geleerd en dat is nuchterheid in de
politiek.” En na die woorden wandelde hij verder. Ik vond dit
geklets.
Ik stuurde een telex naar Henk Herrenberg in Den Haag. Hij
belde me op en adviseerde met Dick de Bie contact op te nemen om het Bouterse-project weer te kunnen opstarten. Tevergeefs probeerde ik de directeur van de Nationale Voorlichting te bereiken. Ik liet een boodschap achter maar hij belde
niet terug.

■

MEM35revisie_MEM 05-06-14 10:47 Pagina 211

1983

■

MEM35revisie_MEM 05-06-14 10:47 Pagina 212

bux dat hij ziek was geworden en de geplande ontmoeting niet
door kon gaan. Er schijnt inderdaad het nodige te doen te zijn
over het dwarsliggen van Sital. Ik zal ambassadeur Cardenas
vragen me aan Sital voor te stellen.
Er zat bij het televisietoestel in de lobby een grijze heer in een
open shirt. Hij vroeg mijn mening naar Libanon, El Salvador en
andere brandhaarden. Later vroeg ik hem: „Bent u Braziliaan?”
„No, I am the ambassador of Iraq.” Hij vertelde bovendien in
de ochtend een ontspannen gesprek met premier Alibux te
hebben gehad, die dus helemaal niet ziek is.
Ik belde mevrouw Kilda, secretaresse van de premier, die eenmaal betrapt op smoesjes lachte en zei dat haar baas toch migraine had gehad. Misschien komt er nu morgen om 09:00 uur
een gesprek.
Ik belde met Ned Chase279, redacteur van Putnam’s Sons in
New York, die het boek met Philip Handler nu had gelezen,
wat hij achterhaald noemde. Daarop zei hij: „The man is no
longer there to be put on television and help promote the book.
Therefore it is a dead issue and I returned the manuscript to
your Amsterdam house.” Tenslotte zei hij: „Why don’t you
write a book about Surinam? Nobody knows anything about
it. Ask Desi Bouterse when he is going to allow dissent?”
In de avond ging ik naar het ministerie van Cultuur en Volksmobilisatie aan de overkant van mijn hotel. Iemand zei dat de
Wereldomroep uitgebreid aandacht had besteed aan mijn artikel in de Volkskrant. „Na alle leugens over ons was het verfrissend om te horen.” De ambiance van de bijeenkomst met de
tropische avondlucht als decor, bracht herinneringen aan Indonesië terug van vijfentwintig jaar geleden. Bouterse, die een
uur te laat arriveerde, staat nu voor soortgelijke problemen, zij
het op minischaal, als toen Sukarno.
16 juni 1983

Ik was al om 06:00 uur in de tuin omdat vier kleine papegaaien
in een volière zo verschrikkelijk tekeer gingen, dat ik dacht dat
er gevaar dreigde. Toen ik dichterbij kwam, gingen ze keurig
met z’n vieren op een rij zitten. Ik sprak ze toe. Toen ik vertrok, brak de hel weer los.
Premier Alibux ontving me stipt om 09:00 uur. Het was een
plezierige ontmoeting. Ik heb twintig vragen bij hem achtergelaten. In de wachtkamer bevonden zich twee beveiligers met
machinepistolen die uit de ramen zaten te kijken.
279 Edward (Ned) Chase.
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280 Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken ligt aan deze straat in Parijs, en wordt
vaak aangeduid met alleen de straatnaam, Quay d’Orsay.
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Alibux vertelde het een uitstekende gedachte te hebben gevonden om Régis Debray naar Suriname uit te nodigen. „Ik heb
de Franse ambassadeur ontboden en hem officieel gevraagd of
Debray ons wilde bezoeken wanneer hij in de regio zou zijn.”
Ik vroeg of het CIA-plan om Suriname binnen te vallen wel
voldoende was uitgebuit van Surinaamse zijde en of het geen
zin had de VN erover bijeen te roepen. Ik citeerde de reactie
van ambassadeur Heidweiller, die het allemaal niet zo hoog had
opgenomen. Deze man in zijn wat nuffig beige pak met hoog
uitstekende, roze pochet, lijkt me trouwens geen revolutionair
van het eerste uur. Hij is totaal Haags georiënteerd. De coupmilitairen lenen zijn diplomatieke ervaring en brein om te
compenseren voor eigen gebrek aan expertise. „We gaan een
rustig rapport over de zaak opstellen en zullen dit aan de VN, de
Organization of American States en andere instellingen aanbieden.”
„Dit verbaast de ambassadeur van Cuba,” zei ik tegen de premier.
„Wat heeft hij dan gezegd,” vroeg Alibux.
Ik zette uiteen dat Suriname een Varkensbaai-situatie had kunnen hebben en gerede aanleiding had gehad om zich internationaal te beklagen, waarbij de Amerikaanse intriges in Paramaribo in december 1982 ter sprake hadden kunnen worden
gebracht.
Om 21:30 uur arriveerde de Cubaanse ambassadeur, met wie
ik tot 23:40 uur een gesprek voerde in mijn hotelkamer. Osvaldo Cardenas had geconcludeerd, uit de uitspraak dat Nederland de enige vijand van Suriname was, dat de leiding van het
land een oud adagium toepaste door het scheppen van een bedreiging van buitenaf. Holland maakte een aantal fouten tegenover Suriname, dus was Holland de sigaar. Evenals ambassadeur
Hoekman hield ook Cardenas voor mogelijk dat Alibux zich
eigenlijk slechts had versproken.
Cardenas zei: „They lack experience. Alibux is a good man.
He works hard. He makes mistakes. The day prior to leaving
for Brasil, Alibux signed a cultural agreement with us. And
while he is in Brasil, he says that Brasil has priority over us in
Paramaribo.”
De ambassadeur vond het een uitstekende gedachte Debray
naar Suriname uit te nodigen, maar hij waarschuwde dat een
uitnodiging via de Franse ambassadeur en de Quay d’Orsay280
hem nooit zou bereiken. De enige manier was om een invitatie
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rechtstreeks naar het bureau van president François Mitterrand
te doen uitgaan.
„They have revolutionary inspiration but use conventional
concepts. To the Surinam Government, and ambassador should
be in his fifties, at least, and talk in clichés. Also, they are not
training sufficient cadres. Henk Herrenberg is an exception.
They are still full of colonial concepts, and when they want to
make a move, they don’t have the guy available to carry the
move out,” aldus de ambassadeur.
De afgetreden Sital had gisteravond in de Cubaanse ambassade
met Cardenas doorgebracht. Het schijnt dat de druppel die de
emmer deed overlopen een medewerker van Sital betrof, op
wie hij zeer gesteld was. De man had enkele fouten gemaakt.
Hij werd naar het leger teruggezonden. Sital had gewaarschuwd: „Wanneer jullie me hem ontnemen, stap ik ook op.”
Dat heeft hij ook gedaan. Het is een koppige man, rechtlijnig
en licht ontvlambaar. Toch denk ik dat hij binnen niet al te lange tijd weer terug in de regering zal zijn.
Ambassadeur Hoekman had Cardenas gisteren op een samenzweerderige toon gevraagd wat er met Sital was gebeurd. „I
told your ambassador, he is fine, he will come and see me
tonight. Sital’s wife had an accident and the operation was badly carried out. Therefore, she had another operation in Havana.
Now, she wants to go to China for acupuncture treatment.
That is why he wanted to come and see me. Sital has no special
ties with Cuba. Once, we invited him, and he refused to come.”
„Today was a very busy day for me,” zei Cardenas, „because
June 23rd, the direct airline link with Cuba is being opened.
There were many discussions. It took up all my time. There
was another problem with a chemical factory. Cuba is modernizing and enlarging its industry.”
Hij vertelde hoe Cubanen altijd hebben geleefd met de angst
voor een Amerikaanse invasie, althans zijn eigen generatie had
die ervaring. Daarop volgde een discussie over socialisme versus kapitalisme. „Well,” aldus Cardenas, „it is difficult to compare the two systems, because in socialism, people are being
taught to be responsible for society as a whole. In capitalist
countries only ‘me’ counts. So, if someone is late for work, you
throw him out. We can’t do that.” Ik voerde aan dat het resultaat van Amerikaans kapitalisme wel was dat er in de VS werkelijk werd gewerkt, terwijl in de Sovjet Unie iedereen er met de
pet naar gooide, want niemand kreeg daar ooit de bons. „It is
true,” zei de Cubaan, „we have to find another way to solve
that problem.”
214
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Ik had gisteren ook een gesprek met de journalist Ed Naarendorp die een Surinaamse lobby in Holland wil beginnen. Niet
om uit sensationele overwegingen propaganda voor de revolutie te komen maken, maar om bij geselecteerde Nederlanders
grondig en waarachtig begrip te kweken voor waar ze in Paramaribo mee bezig zijn. „In Washington ligt het gevaar,” aldus
deze collega, „niet in West-Europa of Nederland. Amerikanen
zijn onze eerste vijanden. Dat wij niet bovenop die CIA-kwestie zijn gesprongen, is een interne kwestie. Bouterse is een
meester-tacticus.”
„In 1980 was Suriname noch objectief, noch subjectief, rijp
voor een revolutie,” meende Naarendorp. „Bouterse heeft dus
een revolutionair proces in een recordtempo moeten aanzwengelen. Hij heeft stap voor stap vooruitgang geboekt. Hij heeft
uiteraard twijfels over strategische krachten en doelen en gaat
uiterst behoedzaam te werk. Het gaat om een zorgvuldige constructie van een evenwicht van krachten. Wanneer Bouterse
besluit een stap te doen wil hij zeker zijn vaste grond onder de
voeten te hebben.”
Ik herinner me dat ambassadeur Cardenas ook zei: „Bouterse is
sharper than Alibux, especially when quick reactions are required, by example during discussions.”
„Bouterse en Alibux zijn uit tactische overwegingen bondgenoten,” vervolgde journalist Naarendorp. Ik vroeg welke precies de machtsbasis van Desi was.
„Dat is natuurlijk op de eerste plaats het leger, misschien wel
piepklein maar aan de vergroting wordt gewerkt. Dit is een
mechanische kwestie. Hij wordt daarnaast steeds meer geaccepteerd als onze leider.”
Ik vroeg me af of dat waar was.
„Hij groeit zelf ook gestadig. Kwalitatief zijn diens laatste drie
redevoeringen opvallende speeches. Hij zit intern met subjectieve obstakels. De eenheid ontbreekt. Intussen moeten we snel
verder. De affaire van december 1982 en nu weer de Sital-affaire moeten met spoed overwonnen worden. Desi Bouterse
wordt zwaar onderschat. Zijn tegenstanders hebben hun psychische propaganda tegen hem gericht, zoals altijd leiders die als
‘gevaarlijk’ worden gezien in diskrediet worden gebracht. Ze
zijn het zelf gaan geloven, wat ons tot voordeel is geweest.”
In 1982 is een nieuwe organisatie van journalisten opgericht in
Paramaribo. „We hebben bijvoorbeeld bij de moord op de vier
Nederlandse journalisten in El Salvador een verklaring uitgegeven en naar het ANP gezonden, waar men er geen gebruik
van heeft gemaakt.”
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Ik ken dat. Zoals ik ook begreep dat hij zei dat er geen contact
was tussen zijn organisatie en de NVJ met Hans Verploeg. Ik
stelde voor de zaak met Wim Klinkenberg op te nemen.
17 juni 1983

Ik ontbeet met Arnold Halfhide, ambassadeur van Suriname in
New York. Hij was het ermee eens, dat de CIA-affaire onvoldoende door Suriname was benut om internationaal aan te tonen hoe de kaarten in de regio lagen.
Ik sprak een half uur met ambassadeur Hoekman. Ik zei iedereen te hebben ontmoet die ik wilde en liet in het midden of
Bouterse er bij was geweest. Ik vertelde dat er twintig vragen
bij premier Alibux lagen, bedoeld als interview voor NRC Handelsblad. Ze zouden schriftelijk beantwoord worden. De ambassadeur noemde dit „een gouden kans” voor de premier om
de spanningen tussen Den Haag en Paramaribo alsnog in goede
banen te leiden. Ik besloot Alibux dit alsnog schriftelijk mee te
delen.281 Mevrouw Kilda stuurde een koerier om mijn boodschap voor de premier op te halen. Ik maakte trouwens een
kopie voor Henk Herrenberg.
Luchthaven Zanderij
Tot mijn verbazing arriveerde Ingrid Bouterse in de VIP-room,
kennelijk eveneens op weg naar Nederland. Zij vertelde van
ambassadeur Hoekman een visum te hebben gekregen. „We
zullen moeten afwachten hoe het op Schiphol gaat verlopen.”
Zij las momenteel mijn boek Den Vaderland Getrouwe, over
mijn ervaringen in Indonesië. Herrenberg heeft het boek dus
inderdaad, als gevraagd, aan Bouterse gegeven.
Business Class Surinam Airways
Ze zijn zo aardig geweest mij ook een plaats hier te geven. Ingrid
zit op de achterste rij tegen het schot, eigenlijk een rotplaats. Ik
heb opnieuw een brief van vier kantjes aan Bouterse geschreven, die zij hem zal geven. Ik benadrukte dat niet Nederland,
maar de VS met hun anti-rode bezetenheid, zeker onder mijnheer Reagan, vijand nummer een van Suriname was en dat er
naar een samenwerking met Nederland gestreefd moest worden, ook al was Den Haag totaal verkeerd bezig in Paramaribo.
Het zou helpen als Alibux een interview zou geven, dat in NRC
Handelsblad zou moeten worden gepubliceerd, waarbij hij vervolgens een klein stapje terug zou doen betreffende zijn uit281 Zie bijlage 41.
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spraak dat Nederland vijand nummer een is. Dan zou er een
begin gemaakt kunnen worden Den Haag terug in een positie
te manoeuvreren waarbij de ontwikkelingshulp hervat zou
kunnen worden. „Look where Fidel is now, after his mistakes
in 1960, based on honour and national pride, he is totally dependent on the USSR.” Er was geen gelegenheid een kopie te
maken. Ingrid vroeg: „Mag ik het lezen?”
„Natuurlijk, maar geef het liever persoonlijk aan Desi, niet per
post.”
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18 juni 1983

Amerbos
„Soms wind ik me wel eens op,” zei Ingrid Bouterse, „want
Desi blijft altijd kalm en zegt dan: ‘Waarom zou ik reageren?’
Hij weet veel over wat Chin A Sen heeft uitgespookt. Vroeger
waren zij vrienden. Hij zegt nooit iets over hem, ook niet tegen mij.” Dat is precies hoe ik Bouterse zelf heb ingeschat.
Ingrid werkt parttime bij Surinam Airways (SLM) en iemand
vertelde dat zij voor een cursus bij de KLM naar Nederland
kwam. Ik vroeg aan de militair die haar begeleidde, of het goed
was een paar foto’s van haar te nemen. Ik kreeg via de steward
een briefje van hem terug282, dat er geen bezwaar was. Het is er
niet van gekomen.
Henk Herrenberg had zijn auto bij de vliegtuigtrap gezet en
kwam aan boord om de vrouw van de bevelhebber af te halen.
Henk decreteerde „geen foto’s”, waarop ik mijn camera opborg. Er was natuurlijk ook een man van De Telegraaf. Hij flitste toch en werd door een Surinaamse veiligheidsagent meteen
afgeschermd en aangevallen. Er waren veel Nederlandse marechaussees met hun karabijnen in de aanslag. Bespottelijk.283
Er was een lieve brief van mevrouw Hartini Sukarno284 en er
lag een kaart van Roderick van Voorst, voor wie ik nog steeds
een zwak heb. Lex Poslavsky had ook geschreven: „Tout est
bien qui fini bien!” Hij was blij dat ik professor Nijdam had geschreven te begrijpen dat ook een interview via Poslavsky uit
den boze was. En hij was even blij dat ik niet op „the crazy canard” van de van Eeghens was ingegaan en Made in Soestdijk
niet had teruggenomen.
Op de Vrije Universiteit was de eerste tegen wie ik aanliep
mijn goede vriend Wim Klinkenberg. Daarna ontmoette ik
professor Arbatov, gekleed in een nieuw, Amerikaans pak. De
groep internationale artsen voor de preventie van een nucleaire
oorlog waren er bijeen.
Tegen de sovjetcolumnist Spartak Beglov, die ik al jaren ken, zei
282 Zelfs dat kattebelletje zit in mijn dagboek.
283 De Telegraaf, 19 juni 1983, door Guido van de Kreeke.
284 Zie bijlage 42.
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Ik probeerde gisteren in contact te komen met Robert Jay Lifton. Waar te beginnen met zo’n brein? Ook sprak ik even met
285 Wat hier vreemd genoeg totaal ontbreekt, is een belangrijk gesprek van Klinkenberg en mij met Josje Hagers over de homoseksualiteit van prins Claus.
286 Newsweek, 20 juni 1983.
287 Idem.
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ik: „Maak een boek met Malcolm Toom, de voormalige ambassadeur in Moskou, dan doe je ook iets nuttigs.” Hij antwoordde: „No, we must not let ourselves be provoked by
them.” Van Eeghen liep natuurlijk ook prinsheerlijk rond als
een der notabelen, smoesde met Arbatov en zag kans zich op TV
te wurmen. Wim Klinkenberg ging een wandeling met Arbatov maken. Ernst regelde verder ontmoetingen tussen zijn zwager Sickinghe van VMF-Stork en Frits Bolkestein met Arbatov.
Hij kon overal prachtig indruk maken met het door mij aangedragen Moskouse contact. Hij vroeg me trouwens opnieuw of
ik Beatrix al geschreven had. Ik ben tot het einde van de middag
gebleven, tot en met de persconferentie. Ernst ook. Eigenlijk
word ik langzamerhand een beetje misselijk van die man.285
In Newsweek 286 staat een bericht dat er in Moskou een „persoonlijke koude oorlog” is ontbrand tussen Georgii Arbatov en
de nieuwe Amerikaanse ambassadeur Arthur Hartman. Het zal
niet voor niets zijn. Er valt met Arbatov prima te rijsttafelen,
maar ze sturen uit de VS altijd idioten als ambassadeur. Het zou
in 1981 zijn begonnen, toen Arbatov tijdens een Thanksgiving
Dinner op de Amerikaanse ambassade een toast uitbracht en
scherpe kritiek op de regering-Reagan lanceerde.
Anatoly Alexandrov heeft een interview gegeven aan Newsweek.287 Ik vind het een nogal slap verhaal. Er werd door interviewer Robert Cullen natuurlijk weer gehamerd op het geval
Andrei Sacharov. Alexandrov vertelde dat Sacharov In de USSR
op hetzelfde niveau betrokken was geweest bij de ontwikkeling van de waterstofbom, als Edward Teller in de VS. Hij nam
aan dat Amerikanen het ook niet prettig zouden vinden wanneer de sovjets constant aanpapten met Teller, zoals men vanuit
de VS met Sacharov probeerde te doen. Alexandrov praatte de
verbanning naar Gorki goed als een humanitaire handeling van
het Kremlin, maar zo werkt dit niet bij de lezers van Newsweek.
En helemaal niet als Alexandrov zegt: „We hope that Sacharov
will think things over and change his behavior.”
Nog laat ben ik de polders in gegaan om na al het gekakel vandaag een frisse neus te halen.

■

MEM35revisie_MEM 05-06-14 10:47 Pagina 219

1983

■

MEM35revisie_MEM 05-06-14 10:47 Pagina 220

Howard Hiatt, een van de beste vrienden van Philip Handler
en in de jaren zeventig de Amerikaanse tegenspeler van Alexandrov. Hij zei zijn vriend „very fondly” in herinnering te
houden maar hij gaf verder geen andere suggesties dan om het
manuscript van Handler via de nieuwe president van de National Academy of Sciences, Frank Press, gepubliceerd te krijgen. Het Handler-project zit vast.
Josje Hagers kwam ook nog op me af en gaf me een zoen. Zij
zei dat Guido van de Kreeke Suriname behandelde en ik hem
moest bellen om een interview gepubliceerd te krijgen. Ik belde de man op. Hij zei eerst met de hoofdredactie te moeten
spreken alvorens mij te interviewen. Daar hoor ik vast niets
meer van.
Ik heb later glashard Wim Klinkenberg aan Ernst van Eeghen
voorgesteld. We gebruikten uiteindelijk gezamenlijk de lunch.
Deze was, voor de zestig gulden die we hebben betaald, schandalig slecht. En dat voor een conferentie van artsen. Ik zou een
briefje moeten schrijven en mijn geld terug vragen. Arbatov
liet zich trouwens een mooie zin ontvallen: „We are handling
the nuclear age with the mentality of the stone age.”
Ernst van Eeghen zei naar de persconferentie te gaan om admiraal Gayler 288 te ontmoeten „een hele goeie vriend van me”.
Ik antwoordde: „Ernst, jij hebt zo ontstellend veel goeie vrienden, hoe houd je ze in godsnaam allemaal uit elkaar?”
„Arbatov is zo blij dat Boebie Brugsma er is,” zei hij ook nog.
Dat kon ik me levendig voorstellen.
Peter Schumacher van NRC Handelsblad kwam naar Amerbos
om, met een blocnote in de hand, aantekeningen te maken
over mijn meest recente ervaringen in Suriname. Ik heb zelf
maar een tape laten meelopen om te kunnen verifiëren wat ik
heb gezegd. Ik heb hem die overigens later meegegeven om te
helpen voorkomen dat er geklets de wereld in komt.
Vanavond feest op Berkenrode: het diner van de eeuw ter ere
van Georgii Arbatov. Ik arriveerde als laatste. Iedereen scheen
er al lange tijd te zijn. Ik was blijkbaar op een andere tijd gezet.
Arbatov moet er al met de lunch zijn geweest, want hij had zelfs
de kleinkinderen van Van Eeghen ontmoet. Ook Frits Bolkestein was er eerder geweest en had een wandeling met Arbatov
gemaakt, in het park van Berkenrode. Ik nam plaats op het terras naast ambassadeur Beletski. Tegen de vrouw van Brugsma,
zij is een Poolse, zei ik: „Are you Mrs. Beletski,” want zij was
behoorlijk opgedirkt voor de bijzondere gelegenheid. Ik sprak
288 De lijst van deelnemers is in mijn dagboek.
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De Volkskrant wijdt een groot artikel aan het artsencongres,
poetst Arbatov een beetje weg, maar de aandacht die gewenst
is, wordt de lezers overgedragen.289
289 De Volkskrant, 20 juni 1983, door Gerbrand Feenstra.
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met de Sovjetambassadeur opnieuw over Philips. Hij zou Eindhoven aanstaande vrijdag bezoeken. Arbatov merkte dienaangaande op: „Willem, you should work for Philips.” Zou dit nu
werkelijk gaan gebeuren? Het zou zeker een redding betekenen. Ook mevrouw Arbatov was er deze keer bij, vergezeld
door een tolk. Er werden de nodige tafelredes gehouden.
Ik sprak als laatste en bedankte professor Arbatov „from the
bottom of my heart” voor de samenwerking welke uiteindelijk
had geleid tot het schrijven van een boek samen. „Some people
at this table believe in God, others in Communism, some believe in diplomacy, others in journalism. But we all have the
same ‘hearts’ in our body and I feel privileged that I was more
or less the initiator, the chef d’orchestre of this table and everyone
around it.” Daarbij werd behoorlijk geapplaudiseerd. „Then I
want to speak a few last words to Mrs. van Eeghen.” Ik vertelde over ons jongste bezoek aan Windsor en de rede die zij daar
had gehouden. Daarop stond ik op en ik was de enige om haar
namens iedereen dank te zeggen voor de gastvrijheid. „A toast
of wine is not enough, I also give her a kiss,” en liep naar haar
toe om de daad bij het woord te voegen. Ik dacht: dat was een
lesje wat de anderen nodig hadden.
Om 22:00 uur ben ik nog even achter de vleugel gaan zitten.
De bassen van dat instrument zijn uitstekend. Die Steinway
slaat lichter aan dan mijn Yamaha.
Prins Claus had een bezoek aan Brugsma thuis gebracht – ik
geloof om de pony’s die hij heeft te zien. Hij had uitgelegd dat
Beatrix niet mee was gekomen vanwege wat Brugsma over
prins Bernhard zou hebben geschreven. Claus had gezegd dat
de Oranjes het meest bevreesd waren voor de zogenaamde
monarchisten.
Brugsma’s vrouw, Bascha werd zij genoemd, was een Poolse en
van adel. Ze vroeg of ik het Beatrix-boekje uit wraak had geschreven. Ook zei ze de naam Poslavsky nooit te hebben gehoord en te betwijfelen of ze wel van adel, of graven waren.
De grootmoeder van Lex Poslavsky heette Ostrovsky. Ja, dat
was bekende Poolse adel. Zij zou haar moeder wel eens navragen wie de Poslavsky’s eigenlijk waren.
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De paus is op safari in Polen en werd ceremonieel door generaal Wojciech Jaruzelski ontvangen en toegesproken. Een miljoen mensen dromden samen om de heilige vader toe te juichen. De paus en de generaal spraken twee uur en twintig
minuten samen. Het is een zeer historisch bezoek, omdat Johannes Paulus II een Pool is, maar nog meer omdat de multinational in het Vaticaan de klok op deze manier weer de nodige
jaren terugdraait in het overwegend rooms-katholieke Polen.290
„He may be more dangerous to the Communist philosophy
than all the missiles of the West,” schreef James Reston. „The
pope argued for the freedom and sovereignty of Poland,” aldus
de commentator uit New York. Het land zou zes miljoen burgers hebben verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er
wordt in Moskou echter met nadruk op gewezen hoeveel Sovjetsoldaten er zijn gesneuveld om Polen van Hitler te bevrijden, een aspect dat zowel de paus als Reston gemakshalve
overslaan. „He never mentioned the Soviet Union,” schreef de
Amerikaan over de paus. Zo gaat dat.291
Schumacher belde dat NRC Handelsblad slechts 100 regels wilde
hebben van ons gesprek van gisteren over Suriname. Later zou
Van Klaveren, de Suriname specialist van het blad, de zaak tot
40 regels hebben verkleind. Ik probeerde André Spoor te bellen, daarna Sampiemon en kreeg uiteindelijk Nieuwenhuis die
zei: „Ik heb erg weinig tijd want ik moet drie pagina’s maken.”
Ik verzocht niets van het gesprek met mij te publiceren. Het
zou dus worden weggegooid.
Uiteindelijk kreeg ik André te pakken, die toegaf dat er ter redactie een gevecht aan de gang was het gesprek met mij van
Schumacher wel of niet te gebruiken. Later belde hij terug: er
zouden vandaag vijf regels worden gebruikt en morgen zou het
gesprek met Schumacher alsnog verschijnen. Men had bezwaren een journalist door een beroepsgenoot te laten interviewen. Uiteindelijk hakte Spoor de knoop door. „Je doet me aan
Jan de Quay denken,” zei ik.
„Die was anders wel lid van de Nederlandse Volksunie,” antwoordde Spoor. Ik verbeterde: „Ok, niet De Quay maar Piet
de Jong.”
„Dat is de meest onderschatte premier van na 1945,” zei hij
daarop. Overigens vroeg hij me om me verder stil te houden,
want hij was er zeker van dat er morgen opnieuw een gevecht
zou komen over plaatsing van het gesprek Schumacher-Oltmans, of woorden van die strekking.
290 The New York Times, 17 juni 1983, door Henry Kamm.
291 The New York Times, 18 juni 1983.
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The New York Times, 19 juni 1983, door Leslie Gelb.
The New York Times, 20 juni 1983, door John Kifner.
The New York Times, 20 juni 1983, door Henry Kamm.
The New York Times, 16 juni 1983, door Michael Norman.
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Ik belde met Schumacher. „Het gedonder is natuurlijk door
Van Klaveren gekomen,” zei hij, „die heeft voor Chin A Sen
gekozen.”
Bascha Brugsma belde om haar excuses te maken. Haar moeder
had haar verzekerd dat de Poslavsky’s zeer prominente Poolse
adel waren. Haar moeder kende zelf ook een Poslavsky. Ik
vroeg haar dit aan Erica van Eeghen door te bellen, omdat zij
zich zo pertinent had opgesteld op Berkenrode en zelfs had gezegd dat de naam Poslavsky niet zou bestaan. Ik herhaalde dat
ik haar gedrag misplaatst en goedkoop had gevonden.
Arbatov vertelde dat Jermen Gvishiani in Boedapest een hartaanval had gehad en nog in een ziekenhuis in Hongarije lag.
Hij was buiten levensgevaar.
Walter Mondale heeft verkondigd dat het volgens Reagan
„onvermijdelijk” zou zijn dat de VS troepen naar Latijns-Amerika zullen sturen. Reagan was bezig de oorlog in El Salvador
„uit te breiden, te militariseren en te Amerikaniseren”. Hij zei
totaal tegen een dergelijke politiek te zijn.292
Het bezoek van de paus wordt gezien als „a stunning propaganda disaster” voor de Poolse regering.293 De Poolse regeringswoordvoerder, Jerzy Urban, heeft de kerk zelfs gewaarschuwd dat anticommunistische demonstraties beëindigd
moesten worden, want anders zouden er maatregelen worden
genomen om terug te keren naar de normale toestand van
voorheen.294 De vraag is: zal Polen na dit pauselijke bezoek nog
ooit hetzelfde zijn als sinds de Tweede Wereldoorlog onder
door Moskou ingesteld communistisch leiderschap?
Er zijn in The New York Times paginagrote artikelen verschenen over de AIDS-crisis in de VS. De helft van alle gevallen van
AIDS is in New York geconstateerd. Onder hen is 71 procent
van de HIV-gevallen onder homo’s geregistreerd. Er zouden in
New York 350.000 homoseksuelen zijn tussen de 16 en 55
jaar. Sommige specialisten schatten dit cijfer hoger.295
„AIDS has struck at an ethos still in evolution,” aldus Dudley
Clendinen in andere reportage. Terwijl homo’s eindelijk meer
en meer aanvaard werden als medemensen met een andere
„sexual preference”, is er in reactie op de AIDS-epidemie een
fascistoïde bangmakerij ontstaan om gays buiten te sluiten en
bars en sauna’s te sluiten, ook omdat de aard en de werkelijke
dreiging van de afschuwelijke ziekte onvoldoende wordt ver-
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klaard en door buitenstaanders
niet wordt begrepen. Er is met
AIDS beslist een soort plaag in de
VS op gang gekomen. Het laatste
cijfer is 1.552 gevallen van HIV
en 597 doden.
Het Handler-manuscript is van
Putnam’s Sons teruggekomen.
Exact zoals redacteur Ned Chase
per telefoon naar Paramaribo
zei: „The hero is not alive to
promote it.” Alsof dat er iets
mee te maken zou hebben bij
het uitgeven van een gezaghebbend en historisch belangrijk
boek.
21 juni 1983

Ik ontmoette Rienk Kamer, van wie ik hoorde dat hij tegenwoordig ook boeken uitgaf. Het is wel een poenige kerel geworden. Geld staat totaal centraal in zijn brein. Hij woont in
Brussel maar heeft juridische problemen en mag het land niet
uit.
Ik arriveerde in Noordwijkerhout, vooral omdat ik Georgii
Arbatov nog wilde spreken, maar die was al vertrokken.
NRC Handelsblad heeft vanavond, puur en alleen onder druk
van hoofdredacteur André Spoor, het gesprek met Peter Schumacher alsnog gepubliceerd.296 Stel je voor dat zijn grootouders
niet op de Baarnseweg hadden gewoond, en mijn broer Theo
niet met hem op het Bilthovens Lyceum had gezeten.
Peter Schumacher wist vanavond te melden dat het Willebrord
Nieuwenhuis was geweest, die opdracht had gegeven het tot
40 regels in te korten. Dat is dan „de miskoop van de eeuw”
van Spoor zelf, de man die altijd poeslief in mijn gezicht doet
en over wie Peter (van de Wouw) al vijftien jaar geleden in
New York zei: „Kijk uit voor die kerel.” Nadat Schumacher
me hiervoor uit loyaliteit had gewaarschuwd, heb ik het interview dus formeel ingetrokken wachtende, en hopende, op een
besluit van Spoor, dat door Jan Sampiemon schijnt te zijn gesteund. Schumacher noemde de situatie op de redactie bij NRC
Handelsblad „wanhopig” en vulde aan: „Niemand is meer eerlijk. Er had een vereilandisering ingezet van groepjes en kliek296 Zie bijlage 43.
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Adriaan gebruikte ook het woord „opzienbarend” voor mijn
mening betreffende Suriname en Bouterse. Dolf van Dantzig
telefoneerde om te zeggen dat mijn lunchverhaal voor de Rotary als het meest populaire verhaal van dit jaar werd beschouwd.
Ik bezocht Ernst van Eeghen kort. Hij had geluncht met Ed
van Thijn in het Amstel Hotel.
Hij had Arbatov gevraagd wiens fout het was dat hij de toestand in de wereld als „zeer zorgelijk” moest omschrijven. Hij
had geantwoord: „Both sides are guilty. Most leaders are sixty
and beyond and they possess scenarios in their heads that are
not of this epoch.” Ik zie met het grootste genoegen dat ook
Arbatov steeds meer aandacht besteed aan mind problems in de
politiek. Al jaren heb ik allerlei informatie op dit gebied uit
New York voor hem meegebracht.
Bascha Brugsma had inderdaad Erica opgebeld om te zeggen
dat wat ze over mijn familie had gezegd onzin was. Arbatov
zou tegen Van Eeghen hebben gezegd tegenwoordig ook wel
eens een kerk in Moskou te bezoeken, niet om naar de dienst
te luisteren omdat hij „gelovig” was, maar om het gebeuren in
de kerk in haar geheel te beschouwen. Koren op de molen van
de gelovige Van Eeghen, die hiermee aantoonde dat „de Russische stakkers immers niets konden zonder God”. Verder had
Julius Nyerere een telegram gezonden dat hij Van Eeghen zou
ontvangen, terwijl Buitenlandse Zaken deze visite zou hebben
afgeraden aan het staatshoofd van Tanzania. Geen wonder:
eens corrupt, altijd corrupt.
Ernst herinnerde me aan zijn tafelrede op Berkenrode waarin
hij had gezegd dat de sovjets misschien eens een verdedigingsplan voor de VS en de Amerikanen voor de USSR zouden moeten opstellen. „Misschien dat er dan meer begrip tussen Moskou en Washington zal komen.” Arbatov had hem op dat
moment onderbroken en gezegd: „Als beide zijden tenminste
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jes en onderlinge oorlogjes.” Schumacher bevestigde wat
Spoor al jaren zegt. Men deed zoveel mogelijk zijn eigen werk
om te vermijden ter redactie te verschijnen. Peter Schumacher
heeft zelf een tijdje in de redactieraad gezeten. Hij zou het liefst
ergens anders werken, maar waar? De Haagse Post staat ook al
op springen.
Adriaan van Dis belde. Hij vond het gesprek met Schumacher
over Bouterse verstandig en prima.
Ik belde broer Theo omdat mam vandaag 87 jaar zou zijn geworden, maar ik kreeg Nellie aan de lijn.
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eerlijk zijn.” Van Eeghen zei tijdens dit jongste bezoek Arbatov
pas werkelijk te hebben leren kennen. Ze waren nu vrienden
geworden, en dit met Gods hulp natuurlijk. Ik sta al sinds 1971
op uitstekende voet met Arbatov en dit met behulp van mijn
eigen brein.
Hoe hij erop kwam weet ik niet meer, maar Van Eeghen zei
opeens te weten hoe de BVD mij inschatte. Ik was labiel. Dit
etiket maakte me razend. Ze hebben in een boekje gelezen dat
nichten vanzelfsprekend labiel zijn, en omdat ze niets anders
hebben te rapporteren ben ik labiel.
23 juni 1983

Ik werk aan een artikel over Beatrix voor NRC Handelsblad, een
analyse over het koningschap en allerbelabberdste voorlichting.
Minister Hans van den Broek schijnt Henk Herrenberg voor
een gesprek te hebben uitgenodigd naar aanleiding van diens
uitspraak – volgend op die van Alibux in Paramaribo – dat ook
hij zich als vijand van Nederland zou gaan gedragen. De minister achtte dit voor een in Den Haag geaccrediteerde diplomaat
„erg ongebruikelijk”. Hij sprak niet zelf met Herrenberg maar
liet de klus over aan de chef van de Directie Westelijk Halfrond, Peter van Walsum. Herrenberg zei na afloop dat Van den
Broek het parlement eens duidelijk moest maken dat Suriname
nu een soevereine staat is. „De verhouding meester-knecht of
ruiter-paard was voorbij,” aldus de ambassadeur.
De BVD heeft Ernst van Eeghen gisteren opnieuw om een gesprek gevraagd. Gezien de Tanzania-affaire was hij hiertoe bereid. Gaat hij de brave jongen uithangen en spelletjes spelen ten
eigen faveure met informatie over mij?
Ik had een ontmoeting met Guus Jansen van Strengholt. Hij
wil nog steeds een gesprek met Joeri Andropov filmen in coproductie met de NOS. Hij is bereid als voorschot zesduizend
gulden neer te tellen.
John Jansen van Galen wil een interview maken over Suriname
voor Haagse Post. Laatst zag ik hem in de trein. Hij deed toen of
hij me niet kende. Hij reisde eerste klasse, ik zat op het gebruikelijke klapstoeltje in de gang van de tweede klasse.
De jongen die ik laatst in Thermos zag, heeft opnieuw gebeld.
Ik tippelde op hem maar zag hem later hevig zoenend in het
zwembad van Thermos en dacht: barst. De volgende dag belde
hij en vroeg of ik naar April kwam. Dit heb ik ’s avond laat nog
gedaan, maar de straat stond vol met nichten. Ik had geen zin me
in het gewoel te begeven. Nu belt hij weer. Het is geen Indische
jongen, ook geen Indonesiër. Het is, geloof ik, een Braziliaan.
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Dit was mijn vaders verjaardag.
Om 08:00 uur vanmorgen belde ik Josje Hagers. Ik stelde een
interview met Johan Olde Kalter voor. Het leek haar een mogelijkheid.298
Om 09:00 uur, ik had al een uur piano gespeeld, belde Erica
van Eeghen om te vertellen dat ze voor mij had gebeden.
Om 10:45 uur belde Josje Hagers vanuit het Telegraaf-gebouw.
Het blad was niet in een interview geïnteresseerd, maar of ik
wel voor een informatief gesprek met Olde Kalter naar ze toe
wilde komen. Ook was een honorarium geen bezwaar. Ik antwoordde dat geld het laatste was waar ik op dit moment aan
dacht. Dit had bij mijn voorstel dan ook geen rol gespeeld. „Je
bent in het verleden met deze krant in proces geweest.”
„Weet je hoe lang geleden dat was?”
Het gesprek eindigde koel met: „Een volgende keer beter.”
Het Igor Stravinsky-archief is voor maar liefst 5.250.000 dollar
aan de Paul Sacher Foundation in Basel verkocht.
Osvaldo Dorticós, een voormalige president van Cuba, pleegde zelfmoord. Ik heb hem in actie gezien in Havana en bij de
VN in New York.
Ik at een broodje bij Van Eeghen op kantoor. Hij vertelde dat
297 Zie bijlage 44.
298 Het ging om de onthutsende informatie die Josje over Claus op het artsencongres
aan Klinkenberg en mij gaf.
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Frans Kellendonk weet nog niet wanneer in juli hij naar Moskou gaat maar hij gaat tenminste.
Jan Sampiemon belde. Hij had mijn artikel over het Oranjehuis
ontvangen en vroeg: „Hoe maak je waar dat Wibo van de Linde en Robert Kroon PINK HOUSE OF ORANGE hebben geschreven?”
„Maar Jan,” antwoordde ik, „voor jouw informatie heb ik de
stukken van het gerechtelijke verhoor van beiden heren erbij
gedaan!” Hij is alleen maar van mijn artikeltje geschrokken en
onderzoekt het verder niet. Hij zou er met André Spoor over
spreken.297
De Israëlische minister van Defensie, Ariel Sharon, eist maar
liefst 50 miljoen dollar schadevergoeding van Time omdat ze
hem hebben belasterd. Dat is andere koek dan de 500.000 dollar die ik opeiste voor de leugens van Wibo en Kroon. Het gaat
dus om het bloedbad in de Palestijnse kampen Sabra en Shatila
in Libanon. Sharon kan zich de moeite besparen. Hij ziet van
Time nooit een cent, want ik weet hoe die heren te werk gaan.
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het blad Het Leger een hoofdartikel had geplaatst tegen de zogenaamde Von Meijenfeldt-generaals.299 Ook werd de Weense
Conferentie genoemd „waar Willem Oltmans was geweest
met zijn grote vriend Ernst van Eeghen”. Hij zei nota bene, en
misschien gelooft hij het zelf, dat hij nooit op de Conferentie
in Wenen was geweest en er ook geen bijenkomsten bijwoonde. „Maar Ernst, ik heb je in de conferentiezaal zien zitten,”
riep ik uit.
„Ja, maar ik ben er uit gelopen,” antwoordde hij. Hij liegt, of
de hemel mag weten hoe je dit moet noemen. Misschien gelooft hij het nu zelf, dat hij er niet is geweest.
„Ik ben alleen naar Wenen gegaan om de heer Chitikov te ontmoeten,” zei hij en was blijkbaar ons urenlange diner met Radomir Bogdanov, de zogenaamde KGB-generaal, vergeten.
Misschien is deze ontkenning wel het gevolg van het jongste
BVD-bezoek, maar daar vraag ik verder niet naar als hij me er
niet uit zichzelf over vertelt.
Ik liet hem een ontwerp lezen voor een mogelijke brief aan
Beatrix. „You have to be blunt,” zei hij en vond deze niet goed
genoeg. Morgen zou hij zelf een ontwerp gereed hebben. Als
ik daar op inga, kletst hij helemaal rond de pater intellectualis
van de brief te zijn, mede als bewijs hoe labiel ik zou zijn. Hij
sprak reeds over mijn depressies vanwege Eduard. Ik probeerde
dit te corrigeren, want een crisis als met hem is nooit eerder
voortgekomen. Wat heeft hij de BVD hierover verteld? Ik moet
dit met Erica bespreken. Hij zei dat God met me bezig was en
ik zou gered worden. Ook Erica bidt steeds voor me „en dat
zou ik maar niet onderschatten,” zei hij geëmotioneerd.
Ontmoette André Spoor bij Keijzer.300 Frits Salomonson was
inderdaad de persoonlijke advocaat van Beatrix. Diens broer
(Jan Laurens Salomonson) zou degene kunnen zijn, die tijdens
de reis van het koninklijk paar in de VS een homoseksuele affaire met prins Claus zou hebben gehad. Spoor zit er zelf ook
achteraan en hoopt dit weekeinde „via trans-atlantische contacten” meer te weten te komen.
André vertelde Claus na de Amerikaanse reis nog te hebben
ontmoet. Claus maakte toen al een depressieve indruk. Hij zou
altijd tegen biseksualiteit hebben gestreden. „Maar hoe is dit te
bewijzen,” vroeg hij zich hardop af. Ik opperde dat straks Der
Spiegel in navolging van de Greet Hofmans-affaire het verhaal
gaat brengen. „Als ze daar iets van plan zijn, dan bellen ze altijd
299 De groep Westerse generaals die willen helpen de spanningen tussen Oost en West
te laten afnemen.
300 Het zou ook Keizer in Rotterdam geweest kunnen zijn.
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Joseph Luns heeft zijn ontslag ingediend als secretaris-generaal
van de NAVO.301
Een nog jonge Britse wetenschapper, Rupert Sheldrake, heeft
een kleine sensatie veroorzaakt met een nieuw boek waarin hij
opperde „when a behavior is repeated often enough, it forms a
‘morphogenetic field’ which sets a ‘morphic resonance’ instantaneously ranging through space and time. If rats in a London
lab learn to cope with a particular maze, then rats in New York
should thereupon be able to solve the same maze much more
quickly”. Wat Sheldrake dus stelt is „that the formation of all
organisms is not predetermined by DNA alone, that genetic programming is not a law but simply a habit established by experience. This notion conflicts with the basic assumption of materialistic science that life can be reduced to a matter of physics
and chemistry”.302
Het niet bestaan van het effect van tijd en ruimte, was een aspect in het denken van Gerard Croiset, die heel sterk met dit
soort zaken bezig was. Mijn vraag: hoe werkt een morphogenetic
field in de hersenen? „Plato held”, aldus Sheldrake, „that somewhere there was an eternal, archetypal fingernail. I say that the
field is cause by actual fingernails of the past, a kind of pooled
memory”. Sheldrake’s onderzoek lijkt me nog onaf.

301 NRC Handelsblad, 25 juni 1983.
302 International Herald Tibune, 23 juni 1983.
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eerst mij,” aldus Spoor. „Maar Wim, als het waar is, als Claus
als man van Beatrix een homoseksuele relatie heeft gehad, dan
ziet het er niet best uit. Dan is het hopeloos. Daarom ook durft
niemand in Nederland dit bericht te publiceren. Het zal dus
wel eerst in het buitenland gebeuren.”
Spoor vertelde thuis een lunch voor Georgii Arbatov te hebben gegeven, met Sampiemon, Woltz, Soetenhorst, Michielsen, enzovoorts. Ik dacht: niet aardig dat je mij erbuiten liet,
want andersom gaf ik een diner voor jouw mensen en Arbatov
op Amerbos. Trouwens dit Arbatov-contact heeft Spoor immers via mij. Hij noemde verder Peter Schumacher zelf een
van de smerigste intriganten van de hele NRC-redactie. De
AIDS-kwestie interesseerde hem zeer. De Telegraaf moet je niet
hebben, want die zitten op de anti-Beatrix-CIA lijn. En hij
noemde Adriaan van Dis „een schat”.
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27 juni 1983

The New York Times 303 meldt dat de neergang van het Amerikaanse kerkbezoek bijna tot stilstand is gekomen. Slecht teken.

Gisteravond laat kwam ik in tranen op de fiets uit de polders
terug, omdat de behoefte Eduard weer te zien me niet los laat.
Hieraan zou kerkbezoek immers niets veranderen, tenzij je bereid bent jezelf met open ogen te verlakken, zoals de Van Eeghens willen dat ik zou doen.
De Telegraaf lanceerde een hoofdartikel: PSP EN KGB.304 De PSP
zou hebben gezegd, dat het internationale artsencongres hier in
Amsterdam door agenten van de BVD werd bijgewoond om te
speuren naar agenten van de Russische (ze zullen sovjet bedoelen) geheime dienst. De PSP heeft dit bekritiseerd. Georgii Arbatov wordt afgeschilderd als „top-acrobaat van het door de
KGB geregisseerde propagandcircus, die zat nota bene op het
podium!” Degenen die dergelijke gevaarlijke onzin bij De Telegraaf debiteren, zijn werktuigen van de Haagse vertakking van
de CIA en de Amerikaanse oorlogsophitsers.
Het Studium Generale van de Rijksuniversiteit in Utrecht organiseert een serie lezingen over de buitenlandse politiek van
de USSR. Of ik mee wil doen.
Ik had een lang gesprek met Josje Hagers over Claus en zijn
vermeende homoseksualiteit. Ton van Dijk gaf me het nummer van Jan Pijper, die ik eerst opbelde. De man die overweegt
303 The New York Times, 27 juni 1983.
304 De Telegraaf, 26 juni 1983.
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de zaak te publiceren zou Guido Beauchez redacteur-uitgever
van het Gentse stadsmagazine METRO zijn. Ik belde hem op
en gaf hem als raad in ieder geval eerst de RVD om commentaar
te vragen om zich in te dekken alvorens iets op papier te zetten.
Ik belde zelf met de Rijksvoorlichtingsdienst en kreeg het
nummer van de gepensioneerde Gijs van der Wiel in Delft.
Josje Hagers heeft het tweede bezoek van Beatrix en Claus aan
de VS meegemaakt en er met haar neus opgezeten, zegt zij. Zowel Hans van der Voet als de Henk Bax waren mee, maar zij
ontkenden alle indianenverhalen. Volgens Josje is het niet de
broer maar Frits Salomonson zelf die met Claus gerommeld
zou hebben. Ze zijn tijdens het bezoek aan de VS een aantal
avonden samen op stap geweest en de volgende ochtend was
de prins gewoon ziek.
Later telefoneerde ik met Van der Wiel die zei: „Ik heb Claus
als een nuchtere, heldere en zakelijke man leren kennen en wat
doet het ertoe of hij anders is ingesteld?” Dat leek me een zeer
belangwekkende uitspraak. Ik antwoordde dat ik van verschillende zijden hierover was aangesproken, ook uit het buitenland
en het een verontrustende affaire vond. Bovendien gaf Gijs toe
dat Josje Hagers tot tweemaal toe met die homoverhalen over
Claus bij hem was geweest. Ook heeft Josje me verteld dat
sommige Amerikaanse senatoren het oneens waren geweest
met een aantal uitspraken van Beatrix in de VS. Volgens Jan Pijper wist „de Basisweg” – dus De Telegraaf – alles. Het verbaast
me niet. Het is de krant met de nauwste bindingen naar de inlichtingendiensten. Welke rol spelen deze in de Claus-affaire?
Robert Bobrow vraagt zich in Psychology Today af: „Can we
choose a time to die, consciously or unconsciously.”305 Het is
een vraag die me sinds de plotselinge dood van mij vader in
1966 dikwijls heeft bezig gehouden. Ik wist niet dat Freud, die
leed aan kanker aan de kaak, in 1939 om een „unusually large
shot of morphine” had gevraagd, als gevolg waarvan hij overleed. Bobrow stelt de vraag: „Is medical thought ready to consider that death may result from a decision that ‘enough is
enough’, with no proximate cause in stress, let alone identifiable pathology?” Het is een onderwerp apart: „The Will to
Die.”
June Wilson schrijft in The New York Times over toenemende
geïrriteerdheid bij mensen als gevolg van gewijzigde gedragspatronen. „Irritability operates on three levels,” schreef zij.
„The senses, the emotions and the intellect. The sense responds
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to external stimuli, the emotion to psychic agitation, the intellect to a contrary idea. Rock music drives me into paroxysms
of irritability, so does bubble gum, the rustle of candy wrappers
at a concert and the gunning motorcycles.” Dat is me op het
lijf geschreven, tot en met het gesmak van Ernst van Eeghen bij
een broodje op kantoor.
De psychiater Robert Ascher in New York ziet geirriteerdheid
als „a symptom of the injured Self that emerges as body and
mind deteriorate” wat mij absolute nonsens lijkt. Psychiater
Avodah Offit, eveneens in New York, zegt: „It is almost a given in psychiatry that as people get older, they become their
predominant quality. And the quality intensifies. If you tended
to be aggressive when younger, you may become more strident
as you age. We think it may be related to arteriosclerosis. Just as
the arteries harden, so does the personality.” En wat wanneer
mensen op oudere leeftijd juist zachter lijken te worden? Allemaal slagen in de lucht.306
De ochtendbladen tonen een foto van prins Claus met Johan
Friso op Golf Club De Pan. Er wordt gedaan of er geen vuiltje
aan de lucht is.
Ik gaf in de trein naar Den Haag een interview aan John Jansen
van Galen. God zegene de greep.307 Ik bracht zes boeken (door
mij geschreven) naar Herrenberg, bestemd voor de Universiteit van Suriname.
Ik liep ook even bij Vladimir Opalev binnen op de Sovjetambassade. Hij gaat morgen voorgoed naar Moskou terug. Zijn
opvolger, Kulishov, fluisterde: „Can you keep a secret? Volodja Molchanov comes to Holland to work with us here.”
Ik sprak met generaal Von Meijenfeldt en had een gesprek met
Jan van Beek van de GPD, die onderstreepte dat collega-hoofdredacteur Spoor een nauwe relatie met Beatrix had. Van Beek
had zelfs gezien dat Beatrix hem eens aanstootte met de woorden: „Malle gekkie.” Hij reageerde meer dan curieus op wat ik
hem vertelde over Claus te hebben gehoord.
Het was een druk Haags dagje, tot en met een gesprek met de
eerste secretaris van de ambassade van China, Lu Qiutian.
Toen Jan Cremer hoorde dat John Jansen van Galen me had
geïnterviewd, riep hij uit: „Pas op voor die gozer. Hij is een
rat.”
Ik heb eindelijk de knoop doorgehakt en een korte brief aan de
koningin gezonden, met kopie aan de Van Eeghens.
306 The New York Times, 16 juni 1983.
307 Zie bijlage 45.
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Mevrouw,
Heb er behoefte aan U ervan te verzekeren, dat ik in ieder
opzicht achter de monarchie zal staan en achter U persoonlijk en dit zal blijven doen, zolang U er de voorkeur aan
geeft dit ambt te bekleden.
Ik heb nooit anders gedaan of willen doen dan sociale en
psychologische structuren, die aan de monarchie ten grondslag liggen (en me ongezond en onvolwassen lijken) te analyseren. Ik betreur het, indien dit door veel mensen anders is opgevat. En eigenlijk dacht ik, terecht of ten onrechte, dat door deze inzichten tijdig ingang te doen vinden veel ellende en verdriet bespaard zou hebben kunnen
blijven. History will tell.
En zeker, nu vanuit kringen rond De Telegraaf opnieuw tegen U persoonlijk en prins Claus wordt geconspireerd aarzel ik geen moment naar mijn beste weten en kunnen te reageren.

28 juni 1983

Peter vertelde gisteravond als herboren van een vakantie in
Spanje in Londen te zijn teruggekeerd.
Wim Klinkenberg verwacht ieder moment in De Telegraaf de
affaire van de homoseksualiteit van prins Claus. „En geloof
maar,” zei hij, „dat André Spoor ook niet stil zit. Hij bereidt
zich ook op alles voor.”
Ik belde met Jan Pijper: „Robert Kroon is een voormalige CIAagent, want een CIA-kerel heeft me verteld, dat hij op een missie in Zuidoost-Azië iemand anders toegevoegd zou krijgen, en
tot diens verbazing was Robert Kroon als vervanger gezonden.” Ik vroeg Pijper of hij hier bewijzen voor had, maar dan
krijg je een bla-bla antwoord. Ik zou niets liever doen dan
Kroon ophangen, alleen al na wat hij mij heeft geflikt met de
KGB-beschuldiging. Trouwens, Kroon is hoogstens journalistieke loopjongen voor de CIA geweest, maar ik betwijfel of je
die man een CIA-agent kan noemen zoals Pijper doet.
Ik liep met John Jansen van Galen het interview door. Het was
niet slecht. Toch moesten er puntjes op de i worden gezet.
John hield het voor mogelijk dat Ron Kaal de kopij zou tegenhouden „maar dan zullen er twee blanco pagina’s in de Haagse
Post verschijnen”.
233
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Ik belde Josje Hagers, die begon met: „Ik heb eigenlijk geen
zin om met je te praten.” Zij ging naar een ander toestel en zei
vanmorgen al van verscheiden kanten te zijn opgebeld dat ik
met een interview in de Haagse Post zou komen. „Als ik met
jou spreek, doe ik dit als vakman en vakvrouw. Dat je nu dus
mijn naam noemt, begrijp ik niet want ik heb niet eens over
concrete zaken met je gesproken.”
„Er staat alleen maar in dat je als verslaggeefster bij het tweede
bezoek van Beatrix en Claus naar Amerika bent geweest.”
Guido Beauchez van METRO zei: „Nee, de publicatie over
Claus gaat niet door, want we hebben financiële moeilijkheden.
Ja, het artikel is gereed, maar voor mij als Nederlander is het
toch wel een hete boel. We hebben schulden bij de drukker.
We weten vandaag of morgen of we kunnen blijven bestaan.”
Ik vond Wim Klinkenberg in Arti. Juist op tijd, want hij gaat
morgen naar Zagreb. Ik stelde voor dat wanneer De Telegraaf
het opnieuw zou presteren ons als KGB-agenten te presenteren,
dat we dan samen een persconferentie zouden geven. Dit wilde
hij niet. Hij nam De Telegraaf verder niet serieus. Ook wilde hij
zijn voorgenomen reis hiervoor niet afzeggen.
Billy R. Moses, die Cole speelt in de TV-serie Falcon Crest, blijft
een aantrekkelijk ventje.
Wim Klinkenberg belde tegen 22:30 uur, maar de lijn werd
weer eens verbroken. Hij belde terug. Hij wist te vertellen dat
er „hoog beraad” op de Basisweg was over Josje Hagers. De
Claus-affaire was bovendien in een beperkt college van hoofdredacteuren besproken.
John Jansen van Galen kwam vervolgens aan de lijn om mee te
delen dat hoofdredacteur Ron Kaal van ons interview was geschrokken. Gijs van de Westelaken had geopperd: „We kunnen
het bijschaven.” Maar de tekst was al naar de VARA gestuurd
voor het programma om middernacht waarbij de weekbladen
worden behandeld. „Nou,” aldus Van de Westelaken, „dan
maak je ze er bij de VARA op attent dat het artikel enkele wijzigingen heeft ondergaan.”
29 juni 1983

Guido van de Kreeke van De Telegraaf heeft de terugkeer van
Ingrid Bouterse naar Suriname aangegrepen om een kop te
plaatsen: BOUTERSE HITST SURINAME OP TEGEN DE VS EN NEDERLAND. De bevelhebber schijnt de hele bevolking te hebben
opgeroepen om op 30 juni tegen Amerika en Nederland te
gaan protesteren. Ook wijdt Van de Kreeke aandacht, met een
foto, aan het zwaar bewaakte vertrek van Ingrid Bouterse. Hij
234

308 The New York Times, 26 juni 1983.
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hoedde zich er wel voor te refereren aan de inmiddels verschenen tekst van John Jansen van Galen in de Haagse Post. Wie
weet zoemt die tekst wel „geruisloos” door het vaderlandse
media-establishment, terwijl het ook stilte voor de storm kan
zijn.
Jan Cremer zegt acht jaar aan een boek van 1.500 pagina’s te
hebben gewerkt, dat bij de Bezige Bij zal verschijnen. Ik adviseerde er drie delen van te maken voor 35 gulden per stuk. Alleen Babette en haar moeder en twee medewerkers van de Bezige Bij zijn op de hoogte en nu ik dus. Hij heeft er twee jaar
geleden een voorschot van 270.000 gulden voor gekregen.
Waarom eigenlijk zoveel? Ik blijf toch erg op Jan en Babette
gesteld.
Er is bij NRC Handelsblad een fiks gevecht geweest over welke
journalist naar de zogenaamde Brasa Dee (massabijeenkomst) in
Suriname zou gaan. Ambassadeur Herrenberg had Peter Schumacher om begrijpelijke redenen een visum toegezegd. Van
Klaveren, de Suriname-specialist bij de krant, had vliegende
bonje gemaakt en Sampiemon had besloten dat niet Herrenberg, maar hij uitmaakte wie er voor de krant naar Paramaribo
zou reizen. Nu gaat er waarschijnlijk niemand. Schumacher
had het verder gewaagd een interview met oud-vicepremier en
minister van Buitenlandse Zaken André Haakmat te maken.
Nieuwe heibel. „Haakmat is van mij,” had Van Klaveren ter
redactie geroepen. Resultaat: eerst ging een artikel van Van
Klaveren over Haakmat mee in de krant en de volgende dag
een zwaar gecoupeerd stuk van Schumacher. Er zal nu een interne „NRC-top” worden georganiseerd om de Suriname-verslaggeving voor eens en voor altijd op de rails te krijgen. Het
moet een ramp zijn op die redactie te moeten werken.
Anthony Lewis heeft weer eens halt gemaakt bij Henry Kissinger zonder zich door de huidige stroming te laten meesleuren.
Zonder de „great achievements” van de man onder tafel te
schuiven – zoals de met Nixon bereikte „opening” naar China
– heeft deze Kissinger „in the exercise of power again and
again” gesteund op corrupte methoden: „secrecy, deceit, cynicism, and violence. The means were dangerous in themselves
and they led to some terrible ends.”308 Lewis schrijft: „Mr.
Kissinger’s methods threatened the deepest American values.”
In 1969 koos Kissinger persoonlijk de doelen om te bombarderen in Cambodja uit, terwijl ze in de rapporten werden gemeld als plaats te hebben gehad boven Vietnam. In 1973 kwam
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het opzettelijke bedrog uit. Kissingers commentaar: „I think it
is deplorable.” Kissingers bombardementen werden uitgevoerd
om een goede beurt bij Richard Nixon te maken!
Ik zal nooit begrijpen waarom Amerikanen zo nodig een buitenlander hun buitenlandse beleid moeten laten voeren. Kissinger is een uit Duitsland gevluchte jood, terwijl Brzezinski een
gevluchte Pool is. Natuurlijk vertegenwoordigen zij geen „deep
American values”, want ze zitten opgezadeld met „deep values” uit Duitsland en Polen.
The New York Times besteedt aandacht aan The Secret Life of
Plants, een boek dat staande houdt „that some members of the
plant kingdom are sentient organisms with human-like emotions and could perceive and react to the injury or death of
other organisms”.309
Ik stel me al een levenlang die vraag: lijdt een bloem pijn als hij
afgesneden wordt? Bij proeven is het volgende aangetoond:
„When an animal such as a brine shrimp was killed in the
vicinity of a plant, the plant’s electrical response was similar to
that of a traumatized human”. Aanvankelijk veroorzaakten
deze mededelingen veel kabaal onder wetenschappers. Maar
nieuwe onderzoekingen van twee afzonderlijke groepen plantenbiologen, een in New Hampshire en de ander in Washington, „indicate that trees can communicate with each other and
even may have a rudimentary nervous system. The new research indicates that trees under insect attack may convey airborne chemical warning signals to their fellow trees, which
then implement defensive maneuvers in the form of subtle alterations in their chemistry”.
„Trees can do amazing things”, aldus Jack Schulz, bioloog aan
Dartmouth College. „We are just beginning to find out how
complicated their behavior is. They are like slow animals – the
only thing they cannot do is run away”. Een hoogst opzienbarend artikel.
30 juni 1983

De Telegraaf publiceerde vanmorgen een artikel: MOORDAANSLAG OP BOUTERSE MISLUKT. Hij zou op weg naar Domburg,
dus het huis waar ik hem een avond uitvoerig sprak, vanuit de
bosjes zijn beschoten.
Time publiceerde een omslagartikel over de AIDS-hysterie in de
VS.
Het aantal doden staat nu op 644 en het aantal besmette Ame309 The New York Times, 12 juni 1983, door Bayard Webster.
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rikanen op 1.641. Er komen 165 gevallen van HIV-besmetting
per maand bij. Er zijn inmiddels in zeventien andere landen
122 gevallen van AIDS bekend gemaakt. Time noemt de hysterie over de ziekte „largely unwarranted”. Het blad voert aan
dat tenslotte twintig miljoen Amerikanen besmet zijn met herpes en jaarlijks worden 100.000 nieuwe gevallen van syfilis gemeld en een miljoen gevallen van gonorroe.
De gemiddelde AIDS-patiënt zou zestig verschillende seksuele
partners in de afgelopen twaalf maanden hebben gehad. Velen
voelen zich door de samenleving behandeld als leprapatiënten.
Verpleegsters weigeren AIDS-patiënten te helpen. De vooroordelen tegen homoseksualiteit zijn weer helemaal terug bij af. In
San Bernardino eiste een familie die in een restaurant zat te dineren, dat een nichterige ober op staande voet werd ontslagen
uit angst voor AIDS. De conservatieve commentator Pat Buchanan heeft al geschreven dat homo’s het beste van arbeid waarbij
voedsel in het geding is, kunnen worden uitgesloten. Sommige
restaurants waarvan geruchten gaan dat de chefs homo zijn, ondervinden een boycot van gasten. In een gevangenis in New
York werden homo’s die openlijk voor hun homoseksualiteit
uitkwamen, van het bedienen in de eetzalen uitgesloten. In
sommige restaurants ontdekken homo’s dat hun voedsel op papieren borden wordt geserveerd. Begrafenisondernemingen
aarzelen nog AIDS-slachtoffers in behandeling te nemen. Gouverneur Mario Cuomo van New York heeft gedreigd begrafenisondernemingen die zo handelen, hun vergunning te ontnemen Het Rode Kruis weigert seksueel actieve homo’s om
bloed af te staan. Aangetoond is, dat bij tien miljoen bloedtransfusies over de afgelopen drie jaar slechts drie ervan tot besmetting met AIDS hebben geleid. Je zult er maar bij zijn, dat is
drie te veel.
Time wijst er bovendien op dat, gezien de uitzonderlijk lange
aanlooptijd voor men weet AIDS te hebben opgelopen, de homoseksuele gemeenschap in angstige onzekerheid verkeert,
onzekerheid als nooit te voren, want bij een druiper krijg je
een prik en ben je er in vijf dagen af. Maar AIDS heeft gegarandeerd een dodelijke afloop.
„AIDS has changed the rules of the sexual game for homosexuals”, schrijft Time. „Anonymous and casual sex can be fatal.
‘You are always looking for a potential partner and be thinking, is this the one who will kill me?’ says Craig Rowland”. Er
zijn in de VS zelfs „sexual collectives” opgericht, van drie tot
twaalf leden, die elkaar plechtig beloven alleen met elkaar in de
koffer te duiken. In Fort Lauderdale, Florida is een groep ge-
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vormd van mannen van 23 tot 63 jaar, die zich iedere vier weken door een gay-arts laten nakijken. Het sauna bezoek is al 50
procent teruggelopen.310
Ik reisde naar Den Haag voor de opening van een kunsttentoonstelling door Cubaanse artiesten. Ambassadeur Antonio
Diaz verrichtte de plechtigheid. Ook oud-ambassadeur Jacob
van der Gaag was er bij. Frans Uijen vertelde me er rekening
mee te houden dat Wim Kok de nieuwe Den Uyl gaat worden. De hoeveelheid PvdA-zetels in de Eerste Kamer was tot
zeventien teruggelopen. Er was een kans dat ook Frans zijn zetel kwijt raakte. Ik besprak met Herrenberg het interview met
premier Alibux. Hij adviseerde er niet teveel achterheen te zitten „want anders worden ze kopschuw. Als de premier mij
belt, vraag ik er wel naar.” Ingrid Bouterse had hem opgebeld
om te bedanken voor alle goede zorgen tijdens haar verblijf
hier.
1 juli 1983

Max Pam en Rob Sijmons hebben in Rotterdam een paginagroot interview met Delgado gemaakt.311 Dit zwengelde ik aan
om het Forum Humanum in Vrij Nederland vermeld te krijgen.
The New York Times schrijft terecht „that the Reagan Administration yawned through the first two years of the new disease
known as AIDS and has now awakened to declare that no special
efforts are needed. It could usefully imbibe a little of the public’s panic. AIDS is a frightening disease: it kills many of its victims by sabotaging their immune systems. AIDS patients should
not be treated as lepers. The homosexual community deserves
support in its effort to combat the disease and to comfort its
victims.”312
Nu zegt de regering-Reagan inderdaad de AIDS-crisis als „the
nation’s number one health priority” te beschouwen. Er is
thans een klein gedeelte van bestaande budgetten gereserveerd
voor onderzoek naar de AIDS-epidemie.
2 juli 1983

Helmut Schmidt publiceert een indrukwekkend pleidooi: LEVEN MET DE RUSSEN IN HET ATOOMTIJDPERK in NRC Handelsblad.313 „Natuurlijk zou geen Duitse bondskanselier spreken
over „the evil empire”. Hij zou evenmin de handel met de
310
311
312
313

Time, 4 juli 1983.
Vrij Nederland, 25 juni 1983.
The New York Times, 25 juni 1983.
NRC Handelsblad, 2 juli 1983.
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314 Ik was het in 1983 met Schmidt eens, maar Reagan zou gelijk krijgen. De USSR kon
wel degelijk economisch gekraakt worden.
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Sovjet-Unie en de DDR of met Polen tot een instrument maken om politieke druk uit te oefenen”. Schmidt heeft ook jarenlange ervaring in manoeuvreren met het Kremlin, terwijl
Reagan niet alleen een nieuweling in het staatsmanschap is,
maar van wat zich in Oost-Europa afspeelt kan hij zich in de
verste verten geen voorstelling maken.
Schmidt waarschuwt dat Westerse beleidsvormers zich dienen
te verplaatsen in de positie van het Politburo in Moskou. Kom
daar maar eens om in Washington. Daar heerst de onverbeterlijke opvatting, dat de VS alleen de juiste methode hebben gevonden land en volk „gelukkig en welvarend” te maken. Wie
een andere weg volgt zal vroeg of laat ausradiert moeten worden.
Schmidt waarschuwt: „Als de Sovjetleiding ooit tot de overtuiging mocht geraken, dat de Amerikanen haar een de economische capaciteit van de Sovjet-Unie te boven gaande bewapeningswedloop willen opdringen of haar op een andere manier
economisch willen overheersen (overwinnen), dan zou zij een
bereidheid tot offers en beperkingen kunnen opwekken, die –
in elk geval in vredestijd – alle offervaardigheid der massa’s in
de Westerse democratieën zou overtreffen.” De VS zouden
derhalve een Koude Oorlog met de Sovjet-Unie, gericht tegen
de economie en de handelsvloot, niet beslissend kunnen winnen”.314
Soms vraag ik me af hoe ze erin zijn geslaagd de affaire-Claus
nog steeds uit de publiciteit te houden. Op mijn aanzet in de
Haagse Post is een ijzige stilte gevolgd. Ik lag er wakker van.
Jan Pijper vertelde te weten dat Der Spiegel het leven van Claus,
ook van voor zijn kennismaking met Beatrix, volledig had gedocumenteerd. De correspondent van Der Spiegel in Den Haag
had gezegd, dat Spoor en NRC Handelsblad iets gingen doen.
Friso Endt was de enige die het verhaal zou kunnen brengen.
Alles draaide om Jan Laurens Salomonson, niet zijn broer Frits,
zoals nu wordt gezegd. Ik zei: „Dan zou er een interview met
die broer moeten worden gemaakt.”
„Dan beschadig je toch de monarchie,” aldus Pijper. Hij vond
de METRO-affaire ook verdacht. Guido Beauchez zei nu dat
het van plaats en ruimte afhing of hij het Claus-verhaal ging
publiceren. Het probleem is: niemand heeft het bewijs, afgezien van dat het me hoogst onwaarschijnlijk lijkt.
Gisteravond beleefde ik iets afgrijselijks. Bij de volkstuintjes
kwam een auto met grote snelheid aanrijden – niet ver van waar
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vroeger het konijnenbos was – en vervolgens zag ik een jonge
hoen in doodsstrijd fladderend over de straat gaan. Het ging me
door merg en been. Ik stapte af, hoorde Saint-Saëns niet meer.
Ik dacht: deze keer moet ik resoluut handelen en het gewonde
dier met een klap doden. Ik keek rond of ik een stok of grote
steen zag. Niets. Toen zag ik van verre dat de vogel kalm werd
en ging liggen om te sterven. Vreselijk. Ik kan niet tegen dood
en lijden en dacht weer aan die ene nacht met mam in het ziekenhuis, dat het leek of zij geen adem meer kreeg en zou sterven. Gisteravond waren via de BBC liederen te beluisteren. Ik
kon me zo indenken dat mijn moeder ervan hield en zichzelf
bij het zingen op de piano begeleidde.
Guus Jansen van Strengholt blijft geïnteresseerd in een televisiegesprek met Joeri Andropov.
Ik kreeg een brief van oud-minister Ruslan Abdulgani (Buitenlandse Zaken) uit Djakarta.315
Oud-ambassadeur Jacob van der Gaag begrijpt niet dat de
Haagse Post mijn gezwam over Beatrix heeft afgedrukt. Hij
roemt eveneens de organisatie van de Cubaanse tentoonstelling.
Schiphol
Ik ben op weg naar Parijs voor de opnamen van Telecom Japan
Incorporated. Zij maken een film ter herinnering aan Bung
Karno.
Er was een lunch georganiseerd in een Japans restaurant. Ik liet
de Japanners eerst rustig al hun wensen bekendmaken en stelde
daarna de kwestie van het honorarium aan de orde. Na over en
weer gemarchandeer werd het interview beklonken op 1.250
dollar. Ik beantwoordde anderhalf uur vragen en werd prompt
contant betaald. Ik had het jaren geleden op die manier moeten
aanpakken.
Ik ontmoette vooraf Dewi in mijn favoriete restaurant Bar des
Théâtres. Zij was ouder geworden. Na gezegd te hebben dat
ze verder niets met de film te maken had, begon ze een groot
aantal instructies te geven over wat ik wel en niet in de film
moest zeggen. De filmploeg gaat met Dewi naar Indonesië en
Bali. Ik heb tweemaal mevrouw Hartini Sukarno genoemd en
ook geadviseerd om met zoon Guruh te spreken. Dat wil zeggen, als Dewi het niet verhindert. Wat Dewi betreft heb ik in
de film opgemerkt dat ik hoopte dat zij eens meer aandacht aan
Sukarno zou besteden in haar publicaties dan aan zichzelf. Maar
315 Zie bijlage 46.
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3 juli 1983

Parijs, Hotel Mont Thabor
Ik zag in een krant een foto van Sicco Mansholt met zijn broer
op een zeilboot in de Azoren.
Er staat een fraaie tekening in Le Monde vandaag.

316 Luns oefende maximale druk uit in Londen om Sukarno daar niet te ontvangen.
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ik noemde ook het voorval met Norma Levi in Londen, die
van de daken had geschreeuwd in die stad met Sukarno naar
bed te zijn geweest, terwijl de Indonesische president nooit in
Engeland is geweest.316 Ik onderstreepte hoe Dewi die dame in
rechten had aangesproken om haar leugens bloot te leggen en
het proces had gewonnen. Ik verzweeg dat ik Dewi daartoe
had aangespoord.
Ik vroeg Dewi hoe de stand van zaken met Suharto was. „Die
is erg slim,” zei ze. „Hij kondigde aan nog vijf jaar president te
willen zijn.” Er is trouwens geen werkelijke oppositie. Zij vertelde de film The Year of Living Dangerously te willen gaan zien.
Ik raadde haar dit af en zei er zelf uitgelopen te zijn omdat ik de
onzin over Bung Karno niet kon aanzien.
Ik belde met oud-ambassadeur Hanafi. „Wim,” zei hij, „je
moet Dewi geld aftroggelen. Suharto heeft haar veel geld gegeven voor haar huis Wisma Yaso.” Ik ontmoet hem morgen.
Ik waardeer enorm dit avondje in Parijs te kunnen meepikken,
maar ik wacht op een levensteken van Eduard. Helemaal.

■

MEM35revisie_MEM 05-06-14 11:06 Pagina 241

1983

■

MEM35revisie_MEM 05-06-14 10:47 Pagina 242

Ambassadeur Hanafi vertelde dat hij eens een brief voor Dewi
opstelde gericht aan de Indonesische regering waarin zij om teruggave van haar huis Wisma Yaso vroeg. Hij werkte eraan,
overhandigde deze aan haar en hoorde nooit meer een woord
van haar. Typisch Dewi. Gisteravond liet ze me enkele boodschappen in het hotel achter, maar ik vond het heerlijk om alleen te zijn. Een zomeravond in Parijs.
Pak Hanafi schrijft zijn memoires, die na zijn dood gepubliceerd zullen worden. Hij kende bijvoorbeeld Aidit, de voormalige secretaris-generaal van de PKI, al in de jaren twintig. Hij
zei dat de PKI in 1964 zich al distantieerde van Sukarno. „Hoe
weet u dit,” vroeg ik.
„I was talking to them. They said, for many years we asked
Bung Karno to work towards gotong royong 317 and look where
we are now! Wim, China was pushing them and maybe even
the USSR. The CIA too, yes, but so did the other.” Pak Hanafi is
ervan overtuigd dat de KPI de eerste stap heeft gezet met de arrestaties van de generaals in de nacht van 30 september 1965.
Het is een feit dat ik voor het laatst met Aidit sprak in 1961 in
New York. Er kan sindsdien veel gebeurd zijn. „Aidit felt in
1965 he was stronger than Bung Karno,” aldus Hanafi. „Physically, it might be true, although Bapak did lose some of his
popularity in 1965.”
Hij vertelde dat toen Bung Karno op Cuba was, Castro hem
uitnodigde voor een ontmoeting bij een meer. Toen president
Sukarno arriveerde bleek Fidel aan het vissen te zijn. Hij liet de
Indonesische president maar liefst drie uur wachten. Bung Karno was woedend. Fidel had zijn excuses aangeboden. Ik vroeg
hem wat zijn indruk van Rodriguez was, de vice-president van
Cuba. Zonder enige aarzeling noemde hij Carlos Rafael „the
best brains of Cuba, next to Fidel a historic figure of the first
order.” Dat zie ik hetzelfde en daarom zin ik al heel lang op
een interviewboek met de man.
4 juli 1983
Amerbos
Tijdens een conferentie in Belgrado van honderd ontwikkelingslanden is een resolutie aangenomen met 81 stemmen voor,
achttien tegen en zeven onthoudingen, waarin economische
maatregelen van Washington tegen de Sandinistische regering
in Managua scherp worden veroordeeld. Het was de zesde zitting van de United Nations Conference on Trade and Devel317 Samenwerking om een gezamelijk doel te bereiken.
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Weer een dag van lezen, piano, zon en stilte. Eduard zwijgt
nog steeds. Toch kijk ik voortdurend naar welke auto’s Amerbos inrijden. Hoop.
On Human Nature van Edward Wilson is weer een nieuwe
schat aan informatie, die al in 1978 op de markt kwam en ik nu
pas ontdek.320 „How does the mind work”, vraagt hij zich af,
„and beyond that why does it work in such a way and not another, and from these two considerations together, what is
man’s ultimate nature?”
Hij somt de mind op „as the summed activity of a finite number
of chemical and electrical reactions, boundaries limit the human prospect – we are biological and our souls cannot fly free”.
Vererop schrijft hij: „Deity can still be thought in the origin of
the ultimate units of matter, in quarks and electron shells”. Dan
citeert hij Hans Küng die de gerechtvaardigde vraag aan atheïsten stelde „why there is something instead of nothing”.
Vervolgens schrijft Wilson: „The brain exists because it promotes the survival and multiplication of the genes that direct its
assembly. The human mind is a device for survival and repro318 The New York Times, 2 juli 1983, door Paul Lewis.
319 Zie bijlage 47.
320 Edward O. Wilson, On Human Nature, Bantam Books, New York, 1978.
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opment.318 Hoe lang veroordeelt de overgrote meerderheid
van landen in de VN de aanpak van de VS en Westerse landen al
niet, welke verdacht veel lijkt op het imperialisme vanuit Europa gedurende de negentiende eeuw?
Desi Bouterse heeft in Paramaribo gezegd dat vanuit Zwitserland een lening van 100 miljoen was aangeboden. Een woordvoerder van de regering in Bern heeft de mededeling ontkend.
Willem Brugsma is tijdens zijn bezoek aan Moskou door Volodja Molchanov begeleid. Maar hij heeft Vadim Zagladin niet
te spreken gekregen. Volodja heeft een brief voor mij aan
Brugsma meegegeven, die hij me toezond.319
Zo weinig als Van der Gaag schreef te hebben begrepen van
mijn gesprek met de Haagse Post, zo uitstekend heeft professor
Wim Wertheim geëvalueerd wat ik zei, vooral met betrekking
tot de vergelijking tussen wat er op 30 september 1965 in Indonesië gebeurde met de moorden op de generaals en een luitenant en wat er zich op 8 december 1982 in Paramaribo afspeelde met een aantal Surinamers, die tegen iedere prijs Bouterse
wilden opruimen. Het CIA-scenario voor dergelijke interventies is immers over de hele wereld steeds hetzelfde.
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duction, and reason is just one of its various techniques”. Dat
noem ik „heerlijk denkwerk”. Nog meer.
„Traditional religious beliefs have been eroded, not so much
by humiliating disproofs of their mythologies as by the growing
awareness that beliefs are really enabling mechanisms of survival”. En een schitterende formulering voor Joeri Andropov
en Georgii Arbatov: „Marxism and other secular religions offer
little more than promises of material welfare and a legislated escape from the consequences of human nature. They, too, are
energized by the goal of collective self-aggrandizement”.
Net als Delgado filosofeert Wilson over de vrije wil. „If biology is destiny, as Freud once told us, what becomes of free will?
It is tempting to think that deep within the brain lives a soul, a
free agent that takes account of the body’s experience but travels around the cranium on its own accord, reflecting, planning,
and pulling the levers of the neuromotor machinery. If our
genes are inherited and our environment is a train of physical
events set in motion before we were born, how can there be a
truly independent agent within the brain? The agent itself is
created by the interaction of the genes and the environment. It
would appear that our freedom is only a self-delusion”.
„Consciousness consists of immense numbers of simultaneous
and coordinated, symbolic representations by the participating
neurons of the brain’s neocortex. In Sir Charles Sherrington’s
splendid metaphor, the brain is an ‘enchanted loom where millions of flashing shuttles weave a dissolving pattern’. The brain
invents stories and runs imagined and remembered events back
and forth through time: destroying enemies, embracing lovers,
carving tools from blocks of steel, travelling easily into the
realms of myth and perfection”. En dan: „The Self is the leading actor in this neural drama”.
6 juli 1983

Ontwikkelingslanden, plus landen in het Oostblok hebben een
schuld van 700 miljard dollar. Hoe komen ze er ooit nog van
af? Hoe krijgen de rijke landen ooit hier iets van terug?
Als een zwaard van Damocles hangt dit gigantische bedrag boven de internationale financiële wereld. „Failure to manage
and diffuse these strains could deal a serious blow to the recovery of the United States and the world economy”, aldus Paul
Volcker, voorzitter van de Federal Reserve Bank in de VS.321
Jan van Wieringen zei me dat zelfs Han Hansen van de Volks321 The New York Times, 5 juli 1983, door H. Erich Heinemann.
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krant mijn interview in de Haagse Post de moeite waard vond
om nader te onderzoeken.
In Thermos liep ik deze keer regelrecht tegen de jongen aan
die me al enige tijd is opgevallen. Hij heet Newton en is Braziliaan. Ik aarzelde eerst. Hij woont boven de club April, bij een
jongen die in cocaïne doet. Ik aarzelde hem werkelijk te omhelzen of hem te zoenen. Hij had een pleister op zijn arm, wat
me verder afschrikte, ook vanwege de AIDS-situatie. Er stonden
bloemen in de bar. Newton plukte er twee af, hield er een zelf
en gaf een bloempje aan mij. Dagenlang wilde ik al een margriet in het weiland plukken en nu krijg ik een bloem.
7 juli 1983

Om 22:30 uur haalde ik Newton bij Centraal Station af. Hij
was gekleed in een roodbruine vilten broek, blauw ceintuur en
duur uitziende blauwe loafers. Hij had honger. Ik maakte iets
te snabbelen. We keken naar de film Straw Dogs.
Newton kende zijn vader niet. Toen hij veertien was, had hij
de drang naar Rio te gaan. Hij woonde er vijf jaar en werd
meteen al het eerste jaar dat hij in de Braziliaanse hoofdstad was
gay. Sinds een jaar trekt hij langs bars in Rome, Parijs en nu
Amsterdam. Hij gebruikt cocaïne wanneer het hem gegeven
wordt. Hij wil uit het circuit, maar de vraag is hoe. „If you take
me in matrimony,” zei hij, „I give myself to you.” Hij meende
het kennelijk en gezien zijn culturele en psychologische achtergrond als Latino betekende het waarschijnlijk dat we lovers
zouden zijn. Dat is het laatste waar ik op zit te wachten. Toch
vind ik hem aantrekkelijk.
In bed wilde hij me neuken, maar ik ben niet in die business,
245
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nooit geweest. „Why don’t you kiss me,” vroeg hij verwijtend.
Ik aarzelde nog steeds. Toen draaide hij zich om, gereed zich
te laten neuken, wat er van mijn kant dus ook niet in zit. Eigenlijk vergeet ik het liefst deze jongen ontmoet te hebben.
De zaak van ambassadeur Herrenberg, die in Het Parool van cocaïnehandel werd beschuldigd, draait op volle toeren. Boukema verdedigt hem, hij is de advocaat die ik Herrenberg via
Voetelink kon bezorgen.322
Nadat Newton heel lang had geslapen, heb ik hem – ook al
deed het enigszins pijn – weer de deur uit gewerkt. Hij zei met
een verwijt in zijn stem: „After you sleep with me, you don’t
need me anymore.” Daar heb ik hem nooit voor meegevraagd,
zoals ik niemand ooit nodig heb voor seks.
Newton had heel lief het bed boven opgemaakt. „I need you
so much,” zei hij. „Will you marry me?” Ik geloofde hem niet.
De ervaring verwart me. Ik zag hem heel lang in het bushokje
van lijn 33 zitten en aarzelde, want ik zou hem wel hebben
willen terughalen. Ik werd er eigenlijk helemaal naar van. Hij
zoekt een serieuze relatie, en is al zolang zwervende. Ik zal hem
een briefje schrijven en dat later in club April afgeven.
Oud-president Chin A Sen van Suriname heeft verklaard dat
er 120 Cubaanse „adviseurs” in het land zijn, dit in strijd met
afspraken die Alibux en Bouterse in Brazilië zouden hebben
gemaakt. Chin A Sen, die nu in de VS woont, laat zich gebruiken door de CIA.323
Ik ontving uit New York een stapeltje commentaren over het
boek met Arbatov in Amerikaanse media. Er wordt zelfs geadverteerd met ons boek.
(Wordt vervolgd)

322 NRC Handelsblad, 6 juli 1983, zie bijlage 48.
323 NRC Handelsblad, 7 juli 1983.
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