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Inleiding

Na de dood van generalisimo Franco in november 1975, kwam een
stoet van Nederlandse politici en journalisten, van Cees Berkhouwer (VVD) tot Elsbeth Etty (van De Waarheid) eer bewijzen aan de
snel herrijzende Spaanse democratie. In die tijd was ik in Madrid
als Tweede Secretaris verbonden aan de Nederlandse ambassade
aan de Avenida Francisco Franco, die spoedig weer haar naam van
voor de Burgeroorlog (1936-1939), La Castellana, terug zou krijgen.
Sinds het einde van de Burgeroorlog had Spanje, op een enkele
uitzondering na, voor het vaderlandse journaille als onbegaanbaar
terrein gegolden. Nu leek het wel alsof men de schade alsnog
kwam inhalen. Contacten hadden ze niet, daarvoor waren ze
goeddeels afhankelijk van de ambassade.
De komst van iedere journalist afzonderlijk werd per codebericht
door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag aan de
post Madrid gemeld. Die berichten waren altijd in dezelfde bewoordingen gesteld en luidden bijvoorbeeld als volgt: Op datum
X zal zich op Uw post melden Mr. E. Jansen (NRC Handelsblad).
Jansen staat alhier te goeder naam en faam bekend. Gelieve hem
bij zijn werkzaamheden gebruikelijke steun te verlenen.
Die tekst en toon veranderde pas toen de komst van Willem Oltmans werd aangekondigd. De precieze bewoordingen van de code
kan ik mij niet herinneren, maar de boodschap was duidelijk: laat
u zo min mogelijk in met deze kwaadsappige kwibus, die een aantal uwer al in ernstige verlegenheid heeft gebracht. Over de gebruikelijke bijstand geen woord.
Enkele dagen later arriveerde Oltmans op de kanselarij. Ik herkende die fraaie klassieke gebeeldhouwde kop meteen. Oltmans voerde een gesprek met ambassaderaad Wilprand baron van Pallandt,
die daarmee in elk geval niet naar de geest van de instructie handelde. Van Pallandt vertelde mij slechts dat hij Oltmans toch wel
een gekke vent had gevonden. Hun onderonsje heeft jaren later,
toen Oltmans zijn proces tegen de staat voerde om schadevergoeding te krijgen voor de discriminatoire behandeling door verschillende ambassades, nog een staartje gekregen. Ik behoorde tot de
lange rij getuigen voor de Haagse rechtbank, die werd voorgezeten door mijn jaargenoot uit Leiden, Bart Punt.
7
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Toen ik door advocaat Ellen Pasman werd aangezocht om ten faveure van Oltmans te getuigen, had ik me daartoe bereid verklaard. Ik zei er wel bij dat ik van plan was om dan ook te reppen
van dat gesprek met Van Pallandt op de ambassade. Helemaal als
melaats beschouwd, was Oltmans in Madrid dus niet. Natuurlijk
begreep ik dat mijn getuigenis daardoor voor Oltmans aan belang
zou verliezen. Een dag voor mijn getuigenis belde mevrouw Pasman mij thuis op. Of ik dat laatste deel van mijn interventie niet
achterwege kon laten, Oltmans herinnerde zich namelijk niets van
een gesprek met Van Pallandt. Ik antwoordde dat het om een koppelverkoop ging, ze kregen het hele verhaal of niets. Zo verenigde
ik de volgende dag in de rechtszaal de getuige à charge en à
décharge in één persoon. Een malle situatie. Maar goed Oltmans
kreeg zijn schadegeld, al heb ik daar bitter weinig aan bijgedragen.
In de lente van 2001, ik was inmiddels journalist bij Elsevier, nodigde Oltmans, die inmiddels in het Singel in Amsterdam woonde, mij uit voor het avondeten. De enige andere gast was niemand
minder dan Roland Lumumba, de zoon van de eerste premier van
Congo, die een groot revolutionair was geweest. Lumbumba
werd in januari 1961 in Katanga vermoord.
Zijn zoon was nu dertig jaar later in Europa met het doel om de
Belgische Justitie alsnog te bewegen tot een schuldbetekenis aan die
moordpartij. „Wij bevinden ons hier in het domein van de Cartesiaanse logica,” zei Lumumba jr. boven zijn avocado met garnalen.
„Als je in Oostende een hond doodschiet, beland je meteen in de
gevangenis. Maar al is mijn vader als een hond afgemaakt, juridisch
hebben de Belgen nog nooit een vinger uitgestoken.”
Roland was een toonbeeld van gematigdheid. Congo en België
moeten van elkaar leren, zei hij, maar de littekens zullen slijten en
als wij ons maar van de oude bitterheid ontdoen liggen er grote
kansen op een vruchtbare samenwerking met Brussel. Deze toon
nu beviel onze gastheer allerminst. „Non, non, non, cher monsieur Lumumba, il faut jamais cesser de faire la révolution. Frapper
toujours.”
De architect uit Kinshasa hoorde het allemaal gelaten aan. Oltmans
weer: „Dat was de grote verdienste van uw vader, hij sprak de Belgen niet naar de mond, hij heeft zelf koning Boudewijn voor schut
gezet.” Lumbumba jr. mompelde iets over andere tijden. Oltmans,
in zijn uitstekende Frans, zou er die avond de zweep nog een paar
keer goed overheen leggen, maar het mocht niet baten.
Zijn keurige gast uit het hart van Afrika liet zich niet opjuinen.
Rik Kuethe
8
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Amsterdam

14 juni 1984

Amerbos
KLM en SLM praten weer over hervatting van de lijn Paramaribo-Amsterdam.
Strobe Talbott verduidelijkt in Time1, dat het Edward Teller is
geweest „the Hungarian born super-hawk”, die in het brein
van Ronald Reagan de waanzin van Star Wars heeft geplant.
Eind 1983 ging de president akkoord met het 26 miljard dollar
kostende Strategic Defense Initiative. De democraten in het
Congress zien Reagan als „a trigger-happy nuclear cowboy”.
Talbott: „In Reagan’s view, the scenario for World War III
would become more like an arcade video game and less like a
prime-time apocalypse.” Hij herhaalt dat Reagan en Teller ervan uitgaan dat het 100 procent zeker is dat een barrage van
binnenkomende Sovjetraketten opgevangen en vernietigd kan
worden. Intussen is toch duidelijk dat „a leakproof umbrella”
tegen Sovjetraketten onzin is. Talbott onderstreept dat wijlen
Joeri Andropov al opriep tot „an international ban on space
weapons” en afgelopen augustus kondigde Andropov een
„unilateral moratorium on Soviet launches of anti-satellite
weapons” af.
In Djakarta zijn de penembakan misterius2 weer gaande. Dat wil
zeggen: duizenden „misdadigers” worden in opdracht van het
Suharto-regime door militaire burgerwachten om zeep geholpen. Pure fascistische terreur. Gladjanus Adam Malik, die jarenlang het smerige spel met Suharto meespeelde als minister
van Buitenlandse Zaken en als vicepresident, huilt nu krokodillentranen. Hij beklaagt zich over de onrechtmatige daden
van Suharto, waar hij echter jarenlang zelf aan heeft meegedaan. Malik zegt nu zelfs dat Suharto’s „unlawful actions
threaten to bring the country to chaos.”
Vorig jaar nog zei de andere, inmiddels overleden, gladjakker,
generaal Ali Murtopo dat „the killings were done according to
the stipulation of the Defense and Security Ministry.” Generaal
Amir Machmud zei zelfs: „I don’t mind sacrificing hundreds of
1
2

Time, 7 mei 1984.
Mysterieuze moorden.

9
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criminals to give a feeling of tranquility to 150 million Indonesians.” „Misdadigers” zijn in de optiek van Suharto en de zijnen Indonesiërs die tegen het fascisme en de militaire dictatuur
zijn.3
Peter belde op uit Tilburg: „Ik ben woest op je.” Ik had geen
idee waar het over ging. Edwin had zich beklaagd dat ik onaangenaam was geweest aan de telefoon, toen ik hoorde dat
Peter rechtstreeks met een Belg naar Tilburg was gereisd. Normaal komt hij eerst naar Amsterdam. „Edwin is hysterisch Peter, en ik heb andere dingen aan mijn hoofd en wil er niets
meer over horen,” zei ik en hing op. Het spijt me, maar genoeg is genoeg. Met Kerstmis zat hij ook met Edwin in Tilburg
in plaats van hier. Ik respecteer op geen enkele manier hoe Peter leeft, noch zijn prioriteiten.
Ik werk aan het boekje over Bouterse. Er moet een Engelse
vertaling komen.
In het parlement is een demonstrant op de regeringstafel gesprongen en noemde het kruisrakettendebat „een theatervoorstelling”, terwijl Lubbers, Van den Broek en De Ruiter schaapachtig toekeken. Dat doet dan een onderwijzer uit Amsterdam.
Prima.4
15 juni 1984

Heb Ron Wunderink van de KLM gevraagd terug te bellen.
Geen reactie. Waar is de tijd gebleven dat hij zich naar het Hilton spoedde om te horen hoe mijn activiteiten in Paramaribo
ten behoeve van de KLM verliepen?
Alfred Vierling belde. Hij komt niet in het Europese parlement
voor de CP. De partij spendeerde 18.000 gulden aan zijn campagne. De Centrumpartij had geen enkele zetel in Straatsburg
veroverd. „Ik pak mijn koffertje,” zei hij, „en ga naar Frankrijk. De kaffers. Dat ze niet op mij hebben gestemd. Ze verdienen dat ze allemaal boven een moskee komen te zitten.”
Theo belde al vroeg op om te zeggen dat ik in het boekje over
Claus op pagina 131, waar ik het over Oedipus heb, het woord
„vader” door „moeder” moest vervangen.
Bram Peper, burgemeester van Rotterdam, bracht samen met
Neelie Smit-Kroes, minister van Verkeer en Waterstaat, een
bezoek aan Moskou. Ze hengelen naar meer handel uit de
Sovjet Unie voor Rotterdam. Veel gaat nu naar Antwerpen,
omdat Den Haag, tot nadeel van Rotterdam, blijft weigeren
een Sovjetconsulaat in Rotterdam te openen. Typische Hol3
4

Newsweek, 18 juni 1984.
Zie bijlage 1.
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16 juni 1984

Ik sprak met Hans Kombrink om de deur op een kier te krijgen
voor een onderhoud tussen hem en Ronald Gase over diens
mogelijke activiteiten in de politiek.
Hugo van Reijen kwam vragen of ik mee wilde gaan naar het
stadhuis om zijn pleidooi te ondersteunen voor het verkrijgen
van twee Turkse schoenpoetsinstallaties ergens in de stad. Nee
dus.
Ik ben onrustig over wanneer Eduard weer komt opdagen. Hij
belde vanavond. Hij klonk enthousiast en als vroeger. Ik slaagde erin niet te laten merken hoe zeer ik van slag was geweest
5

6

Newsweek, 18 juni 1984. Citaat Lenin uit: De taken van de jeugdbonden. Redevoering op het Derde Congres van de Communistische Jeugdbond van Rusland, 1920,
(red.).
De Telegraaf, 14 06 1984.
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Amsterdam

landse bokkigheid. Nederland nam aan de landbouwbeurs in
Moskou deel en had op de beurs voor 4,5 miljoen gulden aan
machines staan, maar deed slechts zaken voor een bedrag van
150.000 gulden. Minister Braks sloot zijn bezoek af met de ondertekening van een memorandum over mogelijke, toekomstige samenwerking; beroerder kan het dus niet. We blijven
buiten beeld in Moskou, ook al heeft Dirk Keijer zich altijd
uitgesloofd om betere resultaten te boeken.
President Joeri Andropov, en nu ook zijn opvolger Konstantin
Tsjernenko, scheen te beseffen dat er fundamenteel het nodige
mankeert aan het onderwijssysteem in de Sovjet Unie. Politici
maken zich zorgen dat onderwijzers onderbetaald zijn en leerlingen steeds meer antiproletarische attitudes ten toon spreiden
en alleen in witte-boorden-banen zijn geïnteresseerd. Jonge
mensen zullen weer voor een vak en opleiding naar aanleg
moeten kiezen. Het is duidelijk dat het Kremlin zich zorgen
maakt over komende generaties en hoe deze in de pas te laten
lopen met Lenins waarschuwing: „ Alleen door gemeenschappelijk te werken met de arbeiders en de boeren kan men een
echte communist worden.” 5
Op 20 juni zal Beatrix paleis Het Loo openen, dat voor 84 miljoen gulden is gerestaureerd. Het jaarlijks exploitatietekort bedraagt 7,5 miljoen. Er moet dus dit bedrag per jaar bij om de
glorie van drie eeuwen Oranjes ook daar op peil te houden.6
Beatrix is een duur houpaardje, maar men wil dit nu eenmaal
graag. Ik blijf vinden dat het een vorm van oplichterij is dat de
Oranjes – die zelf heel goed beter weten – zich deze volksdweperij laten aanleunen.

■
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omdat ik enige tijd niets van hem had gehoord. Ging direct na
zijn telefoontje aan de vleugel zitten en heb van alles gespeeld,
ook stukken die ik bijna nooit aanroer zoals de Arabesken van
Debussy. Ik voelde me heerlijk. Nu kan ik weer rustig werken.
Ik ga straks de polders in. Ik dacht: Ed, I love you more than my
own life.
The New York Times meldt dat de Sovjet Unie 34.000 nucleaire
koppen heeft en de VS 26.000.7 Hoe weten ze eigenlijk in
Washington wat Moskou exact heeft? Pure bangmakerij om
van het Congres poen voor de oorlogsindustrie los te krijgen,
het oude liedje.
Paus Johannes Paulus II is in Zwitserland en heeft de ongehoorzame aartsbisschop Marcel Lefebvre de les gelezen. „A priest
fulfills his functions as a collaborator of the bishop who, for his
part is united with the successor of Peter.” En die opvolger is
de paus dus zelf. Hij waarschuwde de priesters „not to dispose
of the gifts of God. God the creator of all things. God entrusted
this earth to us, its riches and its beauty.” 8 Het blijft voor mij
een raadsel hoe anno 1984 hele volksstammen naar zo’n voorstelling van de werkelijkheid kunnen luisteren, zonder vraagtekens te plaatsen.
17 juni 1984

Ik had een lang telefoongesprek met Theo in Zwitserland. Hij
had de boeken erop nageslagen en kwam tot de conclusie dat
mijn verwijzing naar de vader in verband met Oedipus toch
juist was.
Zoals ik had gehoopt, breekt de zon door. Toen ik koffie inschonk, zag ik een rode Renault aan komen rijden. Ik dacht
dat het Ed was, maar hij was het toch niet. Hij kwam om 15:45
uur en bleef lang. Het was Vaderdag. Hij zag er heel lekker uit,
in een witte overall met blauw shirt. We omhelsden elkaar op
de trap. Hij bracht een cadeautje mee: zeep van Roger en Gallet. Wie had gedacht dat ik nog dit jaar een cadeautje voor Vaderdag van Ed zou krijgen? Ik zei tegen hem: „Ik zou tot 1 juli
naast je willen liggen en je in mijn armen houden.” Ik haastte
me naar mijn bureau, vouwde het biljet van duizend gulden
dat ik voor hem had gehaald heel klein op en frommelde het
in zijn hand. Hij stond perplex. Hij ging in zijn hoek op de
bank zitten, at een bak kersen en de nodige noten. Ook gaf ik
hem het laatste beeldje uit het oude Indië wat ik van mijn vader had gekregen als talisman.
7
8

The New York Times, 17 juni 1984, door Richard Halloran.
The New York Times, 17 juni 1984, door Henry Kamm.
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18 juni 1984

Het is een saaie klus het Bouterse-boekje in het Engels te vertalen. Waar haal ik de moed vandaan?
Piet Schaepman vertelde Panorama te hebben doorgebladerd,
maar het niet te hebben gekocht. Hij heeft op Vierling gestemd
Peter arriveerde nadat hij bij Thermos was geweest. Hij genoot
van de maaltijd die ik had gemaakt en at als een leeuw.
André Haakmat en Rik Deetman kwamen tegen 20:30 uur
naar Amerbos en Peter verdween in de polders. Cesar Seedorf
had Haakmat bezocht en had bevestigd dat het dossier zoals ik
dit voor Panorama had geschreven, juist was geweest.
Haakmat had geantwoord: „Er zijn twee versies, de ene van
Oltmans, de andere van Chin A Sen.” Om die reden was Seedorf, op advies van Haakmat, naar Herrenberg gegaan. En om
die reden was een officier van justitie over komen vliegen uit
Paramaribo. En om die reden heeft Seedorf een getuigenis afgelegd over wat Roy Horb en Chin A Sen met de CIA in
Washington hebben uitgedokterd. Haakmat bevestigde dat
Frank Wijngaarde aan hem en aan Cyrill Daal had gezegd: „Ik
geef Bouterse nog drie weken en dan is hij dood.” Dit heeft
Wijngaarde op het terras van Torarica tegen Haakmat en Daal
13

Amsterdam

Een paar uurtjes met Eduard zijn niet te beschrijven. Hij gaf
zijn nieuwe, eigen adres in IJmuiden, dus ik hoef nooit meer
naar Transavia te schrijven.
Ik vroeg Ed: „Geloof je mij nog zoals ik jou geloof?” Hij antwoordde dat er veel was gebeurd.
„Ja, maar onder welke omstandigheden,” zei ik.
„Een kat in nood maakt vreemde sprongen,” zei hij daarop.
„Ik kan soms niet geloven dat je weer op Amerbos bent.”
„Ja, ik weet het ook niet,” was min of meer zijn reactie.
Theo belde opnieuw op. Hij vond hoofdstuk IV het sterkst. Hij
zei dat niet Floris V in 1256 bij Hoogwoud door het ijs was gezakt maar Willem II. Hij had nog een paar kleine correcties.
Ronald Gase heeft drieënhalf uur met Joop van Tijn van Vrij
Nederland over Nieuw-Guinea gesproken. „Joop van Tijn,”
meldde Ronald, „is de enige journalist die ik tot nu toe heb
ontmoet, die hoog over jou opgeeft en daarmee heeft hij mijn
achting gewonnen.” Dit verbaasde me. Ik belde Joop op. Hij
vond Gase een uniek ventje. Hij was erg onder de indruk. „Ik
heb een paar plezierige uurtjes met hem gehad.” Ronald had
ook Henk Hofland gebeld, die de drukproeven van het boek
had gekregen, maar er nog niet naar had gekeken.

■
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gezegd. „Vergeet u niet mijnheer Oltmans, ik heb u misschien
pas de helft verteld van wat er allemaal is gebeurd.”
Onlangs had Haakmat nog eens met Seedorf gegeten. Roy
Horb was uit Noord-Korea teruggekeerd en was een ander
mens geworden. Seedorf, die soms bij Horb sliep en dicht tot
hem stond, herkende Horb in ieder geval niet meer. Haakmat
zei dat Seedorf in dit opzicht details had verteld die absoluut
verbazingwekkend waren geweest. Ik vroeg of de tijd niet gekomen was een speciale reportage met Seedorf – of misschien
zelfs een boek met hem – te schrijven. Rik Deetman en nog
iemand uit het comité van het Surinaams verzet vertrekken op
28 juni naar Paramaribo. Het wordt een geheime missie naar
Bouterse. Herrenberg houdt de ontwikkelingen strak onder
zijn controle. Carlo Spier is terug in Den Haag als zaakgelastigde en het wachten is nu op Heidweiller.
19 juni 1984

Ik belde met voormalig directeur van de RVD, Gijs van der
Wiel, die het Claus-manuscript nu had gelezen. „Een boeiend
verhaal, dat wel, maar ik vind dat de koningin er niet goed afkomt.”
Ik verifieerde dit met Lex Poslavsky die zei: „Ach, jawel, alleen
je neemt haar kwalijk dat ze denkt dat zij koningin is, maar dat
is nu eenmaal je uitgangspunt.” Lex vond de omslag van Claus
„wel erg commercieel, maar zowel jij als Panorama was op de
commercie uit.”
Gijs zei ook dat hij er de documentatie nog eens op wilde nakijken, maar dat hem bij stond dat de RVD wel degelijk indertijd alle informatie over Claus had vrijgegeven, inbegrepen de
foto „met dat rare petje”.9 Ik zei dit zeker te willen corrigeren.
Ik zei trouwens in ieder geval na terugkeer uit Cuba het hele
manuscript nog een keer te willen bekijken, indien hij andere
suggesties had die de tekst zuiverder zouden maken. „Ik moet
de zaak juist vanmiddag erg goed voor me hebben,” zei Gijs
ook nog, dus wie weet zit hij er mee bij Beatrix.
Ik sprak met Joop van Tijn over de informatie dat de RVD alles
over Claus zou hebben vrijgegeven. Hij wist ook niet waar
Gijs aan refereerde „maar volgende week overhandigt hij me
een prijs en dan zal ik er met hem over spreken.” Over Beatrix
zei Van Tijn: „Zij is razend intelligent maar toch gaat ze altijd
met de verkeerde mensen om.” Intelligentie en mensenkennis
gaan niet altijd samen.
9 Hij bedoelde het petje van de 90 Panzergrenadier Division.
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20 juni 1984

Eindelijk kwam er weer een brief met foto’s van mijn favoriete
vriendje uit Nieuw-Zeeland, Raymond van den Heuvel. Hij
heeft nu twee huisgenoten. Ik blijf iets met die jongen hebben.
Joseph Luns heeft met full military honours op SHAPE, het NAVOhoofdkwartier, afscheid genomen met een muziekje van de
Nederlandse Marinierskapel. Eindelijk opgekrast.
De Engelse vertaling van het Bouterse-boekje is gereed.
Er is weer een boek over Rainer Maria Rilke verschenen.10
Terwijl mijn eerste reactie is: vertel eens iets nieuws, blijkt toch
weer dat bepaalde details – ik mag die man – onbekend zijn gebleven. Tot zijn zevende jaar was hij als meisje gekleed, speelde
met poppen en had lang gekruld haar. Ik had ook tot ik naar
10 Wolfgang Leppmann, Rilke: A Life, Fromm International Publishing, New York,
1984.

15

Amsterdam

Oud-ambassadeur Van Roijen had tegen Ronald Gase gezegd:
„Als u uw boek komt brengen, neemt u dan vooral uw verloofde mee.” Vanmiddag interviewt Ronald oud-staatssecretaris Bot over de Nieuw-Guinea-kwestie.
Later belde hij er na een uur te zijn uitgezet – het vond plaats
in de sociëteit De Witte – omdat hij niet behoorlijk gekleed
zou zijn geweest. Hierdoor was het gesprek vervroegd afgelopen.
Stomme streek. Ik heb Eduard een eerste briefkaartje naar zijn
eigen flat in IJmuiden gestuurd. Omdat de flat nog in gereedheid werd gebracht, waren zijn ouders degenen die de kaart
vonden en lazen. Zijn moeder had al naar Amerbos willen gaan
om mij te vragen haar zoon alsjeblieft met rust te laten. Vooral
zijn vader zit het hoog. Toch liet Eduard wat er gebeurd was
niet als verwijt klinken. Ik heb het gevoel dat hij de situatie nu
onder controle heeft. Hij ging over op een bezoekje van Neelie Smit-Kroes aan de Dakota-club en de toespraak die zij had
gehouden. Hij onderstreepte wel: „Ik heb nu juist deze achttien maanden geprobeerd het vertrouwen van mijn ouders terug te winnen en nu moet ik weer liegen en is de winst verloren gegaan.”
Het probleem is dat hij ook nu nog bij zijn ouders op schoot
zit. „Je hebt recht op je eigen leven en daar hebben je ouders
eigenlijk verder niets mee te maken,” zei ik. Ik realiseerde me
wel dat hij ondanks zijn vlucht naar New York om van mij los
te komen, evenmin van zijn ouders los is, die – zo lijkt het althans – zich veel te veel met hem blijven bemoeien, ook nu hij
zogenaamd alleen woont.

■

MEM38revisie_MEM 11-01-16 10:09 Pagina 15

1984

■

MEM38revisie_MEM 11-01-16 10:09 Pagina 16

school ging lang gekruld haar, als klein jongetje zelfs met een
knip er in, maar ik droeg nooit meisjeskleren. Zijn laatste jaren
leefde hij teruggetrokken op een kasteel in Zwitserland en
stierf in 1926 toen hij 51 jaar oud was. The New York Times
meent dat dit boek inderdaad de gedichten van Rilke analyseert, maar aan de dichter zelf kwam de schrijver nauwelijks
toe. Dat is ook meer een klus voor de psychohistorici.
Zou Anatomy of Reality van Jonas Salk willen lezen. Hij wijst
op het voortdurend functioneren van „the intuitive mind. It is
not something that happens once. It is like the circulation of
the blood, like brain waves. It is like the heart beating,” aldus
Salk.11
„A concept is a map: it is a pattern. So when you stop and think
about it, it all begins to make sense. I was not taught this, I discovered it. Intuitions arise in one part of the mind and are recognized by another part of the mind. They appear as if on a
screen which I read off and then reflect upon.”
Wat hij overigens niet vermeldt, is wat er gebeurt als hij stopt
om na te denken en zijn intuïtie slaat nergens op. Zogenaamde
kennis of weten (intuïtie) zonder het bewustzijn in te schakelen
of zonder denken vooraf, is een riskante zaak. Hoeveel flaters
geschieden er niet in ieders leven omdat men op de intuïtie afging?
Vrij Nederland besteedde inderdaad twee hele pagina’s aan het
gesprek tussen Ronald Gase en Joop van Tijn en aan wat Jan
de Quay allemaal te zeggen heeft over de zogenaamde Amerikaanse toezeggingen inzake Nieuw-Guinea, waar Luns altijd
tegen beter weten in mee schermde om de goegemeente om
de tuin te leiden. Ronald belde me verontwaardigd op dat Van
Tijn schreef dat Gase de oudroomse politicus Romme een drol
had genoemd. Volgens Gase is wat Van Tijn zegt pertinent onwaar. Die dingen gebeuren altijd.
21 juni 1984

Mam zou vandaag 88 jaar zijn geworden. Ik had rozen naar
haar graf moeten brengen. Toch is haar misschien veel bespaard
gebleven door haar vroege dood.
Mijn fietstochtje gisteravond was bedorven. Het wemelde in
de bosjes van jonge konijntjes. Er stopte een auto met twee
proleten die onmiddellijk een jachthond los lieten. Ik stapte af,
en vroeg of zij niets beters te doen hadden. Een geschreeuw
over en weer volgde, terwijl ik zag hoe iets verderop een auto
11 Science Digest, juni 1984.
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12 Zie bijlage 2.
13 Zie bijlage 3, Newsweek, 18 juni 1984.
14 Zie bijlage 4.
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met aanhangwagen stopte en de inzittenden gewoon begonnen
puin langs de kant van de weg te deponeren. Ik vond het walgelijk.
Toen ik thuiskwam, stond Peter klaar om met een Amerikaanse vriend, Dane, uit te gaan. We spraken over Peters plan om
een brief aan Eduard te schrijven. Ik stelde voor dat hij nog
even mee zou wachten, ook al had ik het hem zelf gevraagd.
Hier kwam een veel te luid twistgesprek uit voort, waarop ik
naar hem keek en zei: „Wij passen eigenlijk helemaal niet meer
bij elkaar. Ik kan nooit tegen je zeggen wat ik echt denk, zonder dat we in een ruzie belanden.” Ik wandelde naar de piano
en begon te spelen.
Terwijl ik speelde, arriveerde Alfred Vierling, die door de open
voordeur binnenkwam en beneden wachtte tot ik mijn etude
van Chopin had beëindigd. Hij vertelde honderduit over de
machtsspelletjes in de Centrumpartij en hoe hij langzamerhand
walgde van Janmaat „die alleen maar over wijven kan praten”.
Ik dacht: ja mannetje, maar dan moet je toch wat aan je intuïtie
doen, want ik „zie” bij Janmaat wat voor vlees ik in de kuip
heb van een kilometer afstand. Trouwens, hetzelfde geldt voor
Henri Brookman.
Intussen kreeg Vierling 134.500 stemmen en Janmaat 68.000.
Dit betekent dat Janmaat nooit ofte nimmer een Kamerzetel
voor Vierling zal steunen, dus de vraag is wat hij nu moet
doen? Hij gaat nu eerst naar zijn vriendje op de Filippijnen.
Er lag toen ik beneden kwam een briefje van Peter.12 Ik weet
dit. En ik apprecieer dit. Maar ik wil op dit moment voornamelijk en op de eerste plaats aan mijn relatie met Eduard werken, ook omdat deze – ondanks de ongelijkheid – zo volledig
was. In termen van Rollo May’s Love and Will, vier vormen
van affectie in een. De broederliefde philia, de onbaatzuchtige
liefde voor de ander agape, de lust en het libido sex en eros. Dat
laatste, gaat henen en vermenigvuldigt u, kunnen we bij de
boys of the band schrappen.
Ruud Lubbers gaf een interview aan Friso Endt om de Haagse
positie ten aanzien van de kruisraketten te verhelderen.13
Wayne Smith helpt met het vinden van een uitgever voor het
manuscript met Carlos Rafael Rodriguez.14
Later zijn Peter en ik nog de stad in gegaan en zijn we ook samen in de polders geweest. Allemaal heel plezierig.
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22 juni 1984

Amsterdam - Londen
Hugo van Reijen bracht me naar Schiphol. Peter mag de man
helemaal niet en zijn intuïtie heeft maar al te vaak bewezen de
juiste te zijn.
Peter vertelde naar zijn vriend Theo Cammann te zijn geweest,
die de sportschool bij het Sonesta Hotel runt. Peter is zich een
ongeluk geschrokken. Theo was erg mager geworden en had
opgezette klieren in zijn nek en lies. Hij had een affaire gehad
met een jongen van een Amerikaanse jazzband, die inmiddels
aan AIDS is overleden.15
Na de heibel over het leggen van mijnen voor Nicaraguaanse
havens door de CIA, schrijft US News & World Report16 dat de
„secret spy agency” weer het nodige andere kattenkwaad op
haar geweten heeft. Het is eigenlijk onvoorstelbaar wat de VS
zich in dit opzicht permitteren. In Afghanistan worden moslimfundamentalisten, van het kaliber Ayatollah Khomeini, gesteund met 70 miljoen dollar om de Sovjets het leven zuur te
maken. Bij de verkiezingen in El Salvador werd twee miljoen
dollar in de politieke strijd geworpen om te zorgen dat José
Napoleón Duarte zou winnen. Tegen Daniel Ortega in Nicaragua is een rebellenmacht van 12.000 man op de been gebracht door de CIA. Het blad schat dat er nog minstens vijftig
andere geheime operaties van de CIA in de wereld worden uitgevoerd.

CIA

hoofdkwartier in Langley, Virginia, het smerigste wespennest ter wereld.

15 Theo zou later ook aan AIDS overlijden.
16 US News & World Report, 25 juni 1984.
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24 juni 1984

Club Bath, Coral Gables 03:40 uur
Ik wachtte en wachtte met seks, tot nu. Een pijper is zojuist
vertrokken. Hij stikte zowat in de lading sperma die ik had opgespaard. Erg ongezond. Ik schreef erover in het carnet voor
Eduard.
Ik droomde vervolgens de meest vreselijke dingen. Waar komen ze vandaan? Joost mag het weten. Ik vroeg de tandarts om
een rekening. Ik betaalde 1.500 gulden voor een tramkaart. Er
was een geweldige herrie voor nodig mijn geld terug te krijgen.
Miami - Mexico City
Ze hebben me stoel 5C in de eerste klasse gegeven. Ik heb geen
idee waarom.
Ik lees An Autobiographical Study van Sigmund Freud.17 Meer
dan eens lijkt hij me toch een nare man te zijn geweest. Hij
17 Sigmund Freud, An Autobiographical Study, W.W. Norton & Company, New York,
1963.
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Miami, Coral Gables, Florida
Het begon alweer goed. De douane was gisteren zelfs een grotere puinhoop dan in Moskou het geval is. Daarna wilde ik wat
eten. Ik bestelde gebakken lever. Oneetbaar. De taxichauffeur
verdomde het op de meter te rijden naar Club Bath in Coral
Gables en zei, toen we halverwege waren, dat het tien dollar
zou kosten. Ik zei dat dit niet klopte, en dat de rit zes dollar
was. Hij draaide om en zei: „Dan breng ik je terug naar het
vliegveld.” Ik haalde mijn notitieboekje tevoorschijn en
schreef: „Cab nr.6292: Patrick Zuniga.”
„Don’t do that,” zei hij.
„You leave me no other choice,” was mijn antwoord. Daarop
zei hij dat hij bereid was me te brengen waar ik maar wilde
voor niets. Hij zette me bij de club af en ik wilde hem vijf dollar geven. Dat wilde hij niet. Goed, dan niet.
Het begon te „sauzen”, maar het werd een weinig opwindende
nacht. Ik zat voortdurend over Eduard te denken. Heb wel af
en toe gerotzooid, maar geen seks.
Ik ben drie uur gaan wandelen, heb gegeten en weer teruggegaan naar het neukhuis voor nog maar een nacht.
Het wemelde van de jongens. Een Mexicaanse jongen wandelde mijn kamer binnen, absoluut heerlijk. Toen hij al moe was
van het raggen, had ik nog rustig een tijdje door gekund.
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ontdekte dat bij patiënten onder hypnose wel erg veel van het
verleden terugkwam, waarvan men dacht het vergeten te zijn
geweest. „Everything that had been forgotten had in some way
or another been painful. It had been either alarming or disagreeable or shameful by standards of the subject’s personality.”
Aldus ontdekte hij zijn theorie van repressie: vergeten wat men
wil vergeten door het te onderdrukken en te denken dat het is
uitgewist uit het geheugen. Maar onder hypnose blijkt de informatie wel degelijk in de neuronen aanwezig te zijn. „The
theory of repression became the foundation-stone of our understanding of neuroses.”
En door deze ontdekking ging Freud zoeken naar een manier
om wat er werd onderdrukt boven water te halen met als doel
de psychische gezondheid van de patiënt te verbeteren: de psychoanalyse was geboren. Het klinkt allemaal zo eenvoudig en
plausibel.
Mijn eigen recente stunt van onderdrukken van nare feiten betreft de 50.000 gulden van Panorama, voor een belangrijk deel
verkregen door bepaalde details te openbaren, die Buringh
Boekhoudt me ooit verteld had. Lex Poslavsky vond het onbehoorlijk. Hij heeft gemakkelijk praten. Ik was bezig kopje onder te gaan. Er moest iets gebeuren om drijvende te blijven. Ik
zal altijd van Auntie houden. Maar ik zal nooit vergeten dat zij
vond dat haar verplichtingen tegenover de kroonprinses zwaarder wogen en om die reden niet wilde weten dat wij ook bevriend waren, en wel heel wat jaartjes langer dan Miss B.B. en
de prinses. Maar vanwege mijn slechte naam mocht niemand
van onze vriendschap afweten, ofschoon ze me schreef van
mijn integriteit overtuigd te zijn en het verschrikkelijk te vinden hoe er over me werd gesproken en gedacht. Zij heeft mij
veertig jaar lang van dichtbij meegemaakt. Wanneer zij tijdens
haar leven voor me was opgekomen, zou me dat behoorlijk
hebben kunnen helpen. Maar onze vriendschap moest strikt
geheim blijven. Zoiets als met de moeder van Frank, Cecile
van Lennep, die ook wel beter weet, maar eveneens liever geheim houdt dat we bevriend zijn. Was dit voorval niet gebeurd
dan zou mijn respect voor mejuffrouw Boekhoudt niet die fatale deuk hebben gekregen, en zou ik misschien anders gehandeld hebben, tot in lengte van dagen. Bovendien leg ik mezelf
nog steeds beperkingen op ten aanzien van wat zij me heeft
toevertrouwd, zoals ik altijd heb gedaan.
Het is toch te gek om los te lopen dat we nu langs Cuba vliegen en eerst naar Mexico moeten om in Havana terecht te
kunnen komen.
20

18 The New York Times, 15 juni 1984, door James M. Markham.
19 The New York Times, 19 juni 1984, ORDER FOUND IN DEVELOPMENT OF EMOTIONS,
door Daniel Goleman.
20 The New Republic, 2 juli 1984, door Edward Rothstein.
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Indira Gandhi beklaagt zich dat „certain foreign powers” – dan
weet je al hoe laat het is – Sikh-terrorisme steunen in de Punjab. Zij vertelde Willy Brandt en Helmut Schmidt, zoals zij dit
mij ook meer dan eens vertelde, dat de CIA helpt de problemen
daar te veroorzaken. Zonder de VS en Pakistan te noemen, is
het een publiek geheim wat er aan de hand is. China zou overigens eveneens een vinger in deze smerige pap hebben.18
Cognitieve psychologen nemen nu ook de groei van
emotionaliteit onder de loep.
Dit wonderlijke lijstje werd
in de The New York Times19
afgedrukt. Dan ben je 59 jaar
en lees je voor het eerst dat
verdriet en angst na acht of
negen maanden deel gaan
uitmaken van het babybrein.
Jerome Kagan, psycholoog
aan de universiteit van Harvard, benadrukt dat tot dusverre „too much emphasis
was placed on cognition alone. Bringing emotion into the picture corrects what had been a
distorted view of human development.” Kinderen worden
zich tussen het tweede en derde jaar bewust van gevoelens van
andere mensen, dat zij anders reageren dan verwacht. Zij leren
hier mee om te gaan. Wonderlijk allemaal.
THE KING OF KITSCH heet een omslagartikel van The New Republic,20 dat die enge nicht Liberace in diens ware gedaante neerzet.
Die idioot wordt vergeleken met Franz Liszt, die in 1842 na een
concert in Berlijn, vertrok in een rijtuig dat door zes witte paarden werd getrokken. Hij trad twee weken lang op voor een uitverkocht Radio City Music Hall in Manhattan. Hij verscheen
op het toneel in een zilverachtige Rolls-Royce, gekleed in een
„Norwegian blueshadow fox cape with a sixteen-foot train,
made of 300 skins (of silver foxes) banded with jeweled Italian
silk brocade, weighing 175 pounds”. Prijs: 300.000 dollar. De
kosten van de voorstelling bedroegen alleen al aan wat mijnheertje aan had een miljoen dollar. Decadentie ten top. Amerikanen
in de zevende hemel. Draai die klok nog maar eens terug.
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25 juni 1984

Nederlandse ambassade
Werd gisteren aan de trap van het toestel door een Cubaanse
functionaris opgewacht, die zei: „You are being received like
an ambassador.”
De drie zonen van Coen Stork die in Los Angeles wonen, logeren bij hem. Ik vroeg naar Marlou. De hond is flink gegroeid.
Er is veel te doen over het bezoek van Jesse Jackson uit de VS.
Hij zal straks arriveren, begeleid door 80 journalisten.
Osvaldo Cardenas kwam weer veel te laat. We lunchten en
daarna sprak ik hem onder vier ogen. Hij heeft een boek geschreven over zijn ambassadeurschap in Suriname. Hij herhaalde dat het niet nodig was geweest „to kill those fifteen persons
in 1982”. Hij vervolgde: „Bouterse never explained anything
to the people. Why was Sital put into prison? How or why was
Horb killed? How are people to know what really happened?
No wonder, he has not restored his popularity. Nobody ever
explained why Chin A Sen was sent to America either. Even
Pinochet in Chili tries to explain his acts.”
„In Surinam,” zei Cardenas, „40 percent of the work force is
on the government payroll. The IMF wants to reduce this figure
to 10 percent. Winston Caldeira said on television that he
would bring austerity within one year, what the IMF proposed
to do in three years. Alibux and Caldeira (PALU)21 wanted to
create social unrest in order to force the army to shoot. This,
in turn, would make the PALU-Government like the party that
offered elections. As a result the military would have to step
down. Caldeira provoked the Alcoa strike to topple the military. They even asked Bouterse to arrest the progressives and
the RVP.22 They said Harvey Naarendorp conspired with the
Cubans to kill Bouterse.”23
„The PALU politicians were aiming at power. Do you realize,”
21 Progressieve arbeiders en Landbouwers Unie.
22 Revolutionaire Volkspartij.
23 Dat is pas echt een waanzinnige gedachte, maar typisch het Surinaamse roddelcircuit.
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Wat me altijd weer verbaast wanneer ik Freud lees, is hoe weinig, zelfs hoe miserabel weinig, we over onszelf weten. Ik zou
Eduard willen stimuleren meer te lezen, zoals ik al vele jaren
Peter hierin stimuleer.
Freud is dikwijls onaf, bijvoorbeeld wanneer hij stelt „that a
dream is the (disguised) fulfillment of a (repressed) wish.
Dreams are constructed like a neurotic symptom: they are
compromises between the demands of a repressed impulse and
the resistance of a censoring force in the ego.”
23
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aldus Cardenas, „that they took two million from Rabobank to
have sufficient funds for elections and to promote PALU in those
elections? There is an investigation going on into these matters
now.”
Wat doet Alibux nu hij geen premier meer is? Volgens Cardenas heeft hij geld en zit hij in de rijsthandel. Harvey Naarendorp was in Havana geweest voor een conferentie waar Cardenas lang met hem had gesproken.
Volgens de ambassadeur was Fred Derby de beste man om met
Nederland te onderhandelen. Daar ben ik het allerminst mee
eens. De man is een draaibord en fundamenteel onbetrouwbaar. Cardenas vond de keuze van Heidweiller helemaal verkeerd. Daar ben ik het mee eens, want deze mijnheer voelt
zich de enige rasechte Surinaamse diplomaat, maar heeft met
revolutie maken geen affiniteit.
Cardenas had Coen Stork gevraagd of Hoekman niet op eigen
titel een bezoekje kon brengen aan Havana. Op mijn beurt
vroeg ik Osvaldo of hij geen zin had een keer naar Den Haag te
reizen en de Surinaamse affaire van daaruit te bestuderen. Hij
blijft benadrukken dat de hervatting van de Nederlandse ontwikkelingshulp de enige oplossing voor Suriname is.
„I think,” zei Osvaldo Cardenas, „the views of ambassador
Hoekman were not reflected in Dutch policies. The Hague did
not listen. They did not follow his advice.” Hij schijnt dit onder meer in zijn komende boek te hebben gesteld. De Mexicaanse uitgever is Siglo XXI, wat 21e eeuw betekent. Ik adviseerde vooral voor een Engelse uitgave te zorgen. Osvaldo was
ook te spreken over mijn plannen voor uitbreiding van de bananenproductie in Suriname.
Coen heeft de drie jaargangen Openbaar Kunstbezit nu ontvangen, waar ik 180 gulden voor uitgaf. Hij moest Buitenlandse
Zaken 77 gulden betalen voor de verzending naar Havana.
Volkomen belachelijk.
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Verderop schrijft Freud: „To this very day biology has been
unable to give any certain meaning to the concept of life.”
Ik wist niet dat Gustave Le Bon Psychologie des foules heeft geschreven.
In de keuken van de ambassade ligt een doormidden gehakt
varken op tafel. De druppels staan nog op de neus van het
slachtoffer. Er komt een afscheidsfeest voor een juffrouw die
op de ambassade heeft gewerkt. Ik zal er niet bij zijn.
De drie zoons van Stork liggen de hele dag voor pampus in de
buurt van de bar. Ze zeggen niet veel tegen elkaar en lezen
nauwelijks. Er was gisteravond een cultureel festijn voor Jesse
Jackson georganiseerd. Hij kreeg een staande ovatie van het
Cubaanse publiek. „Ook de Sovjetambassadeur applaudisseerde hevig,” aldus Coen.
Freud analyseerde ook Le Bon.24 „If the individuals in the
group are combined into a unity, there must surely be something to unite them, and this bond might be precisely the thing
that is characteristic of a group.” Daar heb je het weer, zonder
totem houd je ze niet bijeen.
„The conscious life of the mind is of small importance in comparison with its unconscious life,” meent Freud. „Our conscious acts are the outcome of an unconscious substratum created by the mind mainly by hereditary influences.” Hij
formuleert dan als „the genius of race” de onderliggende karakteristieken van de groep die van generatie op generatie worden overgedragen. Le Bon spreekt over „the archaic heritage
of the human mind”. Willem van Oranje was vader des vaderlands in de zestiende eeuw „dus” Beatrix is moeder des vaderlands anno 1984. Over archaïsche overerfelijkheid gesproken.
Eindelijk vind ik een aantal wetenschappelijke verklaringen
voor irrationeel gedrag.
Freud citeert Le Bon: „Such also is approximately the state of
the individual forming part of a psychological group. He is no
longer conscious of his acts. In his case, as in the case of the
hypnotized subject, at the same time that certain faculties are
destroyed, others may be brought to a high degree of exaltation.” En verderop schrijft hij: „We see then, the disappearance
of the conscious personality, the predominance of the unconscious personality, the turning by means of suggestion and contagion of feelings and ideas in an identical direction, the tendency to immediately transform the suggested ideas into acts.
These, we see, are the principal characteristics of the individ24 Sigmund Freud, Group Psychology and the Analysis of the Ego, W.W. Norton & Co.,
New York, 1959.
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ual forming part of a group. He is no longer himself, but has
become an automaton, who has ceased to be guided by his
will.” Dit is een belangrijke constatering. Zo lang als ik me kan
herinneren heb ik mezelf altijd, bewust, buiten de groep opgesteld, omdat ik me niet wilde laten leiden door kudde-instincten. Dat weet ik zeker.
Er was grote verwarring vanmiddag rondom de uitnodiging
van Carlos Salsamendi om vanavond in de Presidencia een bijeenkomst met Jesse Jackson bij te wonen. Eerst werd ik door
Rafael Pedilla gevraagd om 17:30 uur in het Hilton hotel te
zijn. Later zei tolk Juan Ortega weer iets heel anders, terwijl
boodschappen aan Coen Stork de verwarring verder verhoogden. Coen, die op zulke momenten irritant veel lacht, adviseerde te wachten tot er bericht van Salsamendi zelf kwam. Intussen haastte ik me voor niets naar het Hilton. Ik was
woedend en Juan zei: „You should show some respect.”
„Fine,” antwoordde ik, „but I do not like these games being
played.”
Om 18:30 uur was ik in het auditorium in de Presidencia onder de rook van Fidel zelf.
Dit zou een heel gebeuren worden. Dozijnen televisiecamera’s
maar opvallend weinig zwarte cameramensen en journalisten.
Treurig. In totaal waren er 150 journalisten. We moesten eindeloos wachten. Het scheen dat Jesse Jackson om 16:00 uur
met Fidel Castro was gaan praten. We wachtten inmiddels al
twee uur op „de hoge heren”. Gelukkig kon ik verder gaan
met het boekje van Freud.
„Groups have never thirsted for truth. They demand illusions,
and cannot do without them. Crowds constantly give what is
unreal precedence over what is real. They are almost as strongly influenced by what is untrue as by what is true.” Dit vind ik
een fraai citaat van Le Bon.
Er was nog een boek verschenen over dit onderwerp – in 1920,
herdrukt in 1973 – The Group Mind van William McDougall.
Had ik dat maar gelezen toen ik Made in Soestdijk schreef.
Eindelijk om 20:00 uur verwaardigden de heren zich om te
verschijnen. Welke journalist zou de ijdel moed eens op kunnen brengen om Fidel en Jesse toe te voegen: we hebben lang
genoeg gewacht, nu hebben we geen zin meer, we gaan eerst
dineren? Ik had trouwens tegen Salsamendi gezegd dat het een
beetje vreemd was dat ik was uitgenodigd voor de gebeurtenis
en mijn gastheer, de ambassadeur, niet. Hij had ook nog zijn
zonen uit Amerika over, die hij graag had willen meenemen.
Ze werden alsnog allemaal meegevraagd.
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De buffetten voor de gasten waren buitengewoon uitgebreid.
Zo zie je maar weer hoe volksmenners de mond vol hebben
over „het volk”, ofschoon datzelfde volk met lege winkels zit,
en op distributiebonnen het kostje maar bijeen moet scharrelen. Terwijl de leiders in hun „volkspaleis” over alles kunnen
beschikken wat hun hartje begeert, vooral wanneer men buitenlandse bezoekers moet ontvangen. De lust me aan deze
overdreven luxe tegoed te doen, verging me. Ik kon nauwelijks een hap door mijn keel krijgen. De zonen van Stork aten
voor een hele week.
Coen Stork voerde het theater van hare majesteits afgezant
professioneel op, knoopte tal van contacten aan en menig visitekaartje ging over de toonbank. Wat een bedrijf. Zelf had ik
een gesprek met de ambassadeur van India. Carlos Rafael Rodriguez kon ik nergens vinden.
Om 22:30 uur zou er een persconferentie zijn. Ik wachtte tot
23.15 uur, stond op en verdween. Een functionaris zei tegen
me: „Willem, blijf, je krijgt er spijt van.”
„Sorry, maar ik hou er niet van voor gek versleten te worden.
Genoeg is genoeg,” zei ik, waarop ik vertrok. Coen zei dat de
laatste journalisten om 01:45 uur de Presidencia hadden verlaten. Toen was de show pas over. Fidel lijkt mijn collega’s als Jan
Klaassen en Katrijn aan een touwtje te hebben. Ik pieker er niet
over.
27 juni 1984

Coen moest al vroeg naar het vliegveld om de premier van de
Kaapverdische eilanden mee uitgeleide te gaan doen. Wat een
baan: ambassadeur. Gesteld dat die premier een lul is, dan sta je
toch maar voor het koninkrijk strijkages te maken die behalve
dat ze niet gemeend zijn, ook een automutilatie zijn. Je kunt
niet eeuwig doorgaan jezelf anders voor te doen dan je bent,
zonder daar een tik van de molen door te krijgen.
Intussen heeft Jesse Jackson van Fidel gedaan gekregen dat 22
aan drugs verslaafde Amerikanen die in Cuba worden vastgehouden, naar huis mogen. „Leuk, om terug te vliegen naar
Miami met 22 van die types,” zei Coen.
Toen ik gisteravond op de ambassade terugkeerde, was het feest
voor de vertrekkende secretaresse Esther in volle gang. Ik
spoedde me naar mijn kamer boven. Coen kwam vragen waarom. „Omdat ik geen zin heb in gelal en gebral over niets.” Het
duurde tot 01:30 uur. Ook die keiharde snertmuziek was een
ramp. Misschien deed de ambassadeur het wel voor zijn zonen
om ze „een pleziertje” te bezorgen.
26

25 Deze Amerikaanse Docters van Leeuwen zou later nog ambassadeur in Moskou
worden.
26 Alianza Republicana Nacionalista (Arena) was een rechtse politieke partij in El Salvador.
27 The New York Times, 23 juni 1984, door Leslie H. Gelb.
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Ik ben ook nu weer op mijn kamer, want Coens zonen spelen
keihard popmuziek af, waar ik hoofdpijn van krijg.
Ik sprak een uur met Carlos Salsamendi. Heel plezierig. Ik besloot de bende van gisteravond niet aan te roeren. Hij gaf een
lang betoog over Ronald Reagan, welke de Cubaanse regering
als erg gevaarlijk beschouwt, waar ze meer dan gelijk in hebben. „He never utters a word about us. Cuba is the nightmare
for Americans. We have to be prepared, that he will one day
move against us. They have now the so-called permanent war
games going on in Central America. He sends a guy to talk to
the Nicaraguans, but we are never mentioned.”
David Stork was zo vriendelijk me nog even naar Osvaldo Cardenas te rijden om het manuscript van mijn Bouterse-boekje
terug te krijgen. Toen ontdekte ik dat mijn dagboek nog in de
ambassade lag. Frank en Robert Stork waren al even vriendelijk dit nog naar het vliegveld te brengen. Zij vroegen me een
aantal brieven te posten in Miami en betaalden me keurig voor
de postzegels, iets wat hun vader altijd „vergeet”.
Vanmorgen stond het hondje Marlou in het hek van de ambassade, dat open stond. Ik besprak met David Stork dat het diertje
spoedig geslachtsrijp zou zijn en weg zou rennen met welke
hond dan ook. Ik vond dat er beter op de hond gelet moest
worden. Ik heb geen afscheid van Marlou genomen, want met
het „regime” van Coen Stork – die de gewoonte heeft huisdieren „ergens in de stad” door Victor uit de auto te laten zetten –
weet je niet of je het ooit nog terug ziet. David doet me veel
aan Daniel van Ellen Stork denken. Ik zal de happy go lucky types als Coen nooit begrijpen, die zes kinderen krijgen en ze
voor galg en rad laten opgroeien. Hoe kan je zo onverantwoordelijk te werk gaan? Maar zijn beste vrienden, André
Spoor, Henk Hofland en wie verder, zijn geen haar beter.
Leslie Gelb schrijft in The New York Times dat een samenzwering om de Amerikaanse ambassadeur in El Salvador, Thomas
Pickering,25 om het leven te brengen, niet als een rechts Arenacomplot 26 kan worden uitgelegd. Nadat Reagan generaal Vernon Walters naar El Salvador had gezonden om Robert d’Aubuisson en zijn rechtse medestanders te waarschuwen zoiets
niet te proberen, zou men van het complot hebben afgezien.27
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Havana - Mexico City
Wat heb ik nu tijdens dit bezoek bereikt? Absoluut niets. Cuba
stond in het teken van het bezoek van Jesse Jackson. Ik zag
Carlos Rafael Rodriguez, de man met wie ik een boek moet
schrijven, arriveren bij de Presidencia toen ik van Salsamendi
kwam. We hebben geen woord gewisseld.
Freud schreef over „the group and the primal horde”. In de
vroegste geschiedenis „a horde was ruled over despotically by a
powerful male”. Hij verwijst naar Totem and Taboo28 waarin hij
stelde „that the development of totemism, which comprises in
itself the beginnings of religion, morality, and social organization, is connected with the killing of the chief by violence and
the transformation of the paternal horde into a community of
brothers.”
„Primitive man survives potentially in every individual,” aldus
Freud. Dat is een waarheid als een koe, kijk maar om je heen.
Het laagje beschermend vernis is door de eeuwen heen dikker
geworden, maar het beestje zelf is niet wezenlijk veranderd.
„The psychology of groups is the oldest human psychology.”
En dan, belangrijk om ons fameuze Oranjegevoel te verklaren:
„Even today the members of the group stand in need of the illusion that they are equally and justly loved by their leader. But
the leader himself need love of no one else, he may be of a
masterful nature, absolutely narcissistic, self-confident and independent. The primal father of the horde was not yet immortal, as he later became by deification.” Voilà. En zo zaten we
opgescheept met Wilhelmina, Juliana en Beatrix, moedertjes
des vaderlands, terend op de verdiensten van een mijnheer die
leefde van 1533 tot en met 1584. Eigenlijk is het een onzindelijke vorm van verlakkerij.
Osvaldo Cardenas had beloofd met mijn manuscript naar de
luchthaven te komen. Hij was in geen velden of wegen te bekennen. Hoe moet ik nu straks met Harvey Naarendorp werken?
Heerlijk als Freud schrijft: „somewhat in the sense of Bernard
Shaw’s malicious aphorism to the effect that being in love
means greatly exaggerating the difference between one woman
and another.”

28 Sigmund Freud, Totem and Taboo, Vintage Books, New York, 1946. Oorspronkelijke
editie: Totem und Tabu. Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und
der Neurotiker, Hugo Heller, Wenen, 1913.
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29 juni 1984

Coral Gables, Club Bath
Er is zeer druk verkeer vannacht op de gangen, totaal verschillend met mijn vorige bezoek. Tal van jongens verschenen in
mijn kamertje. Sommigen hadden er veel voor over om te
worden genaaid, maar ik ben niet van die afdeling. Nooit geweest.
In de kranten als The Miami Herald en ook de The New York
Times stonden onder grote koppen reportages van het bezoek
van Jesse Jackson aan Havana en de vrijlating van 22 Amerikanen. Minister George Shultz heeft de zaak meteen weer afgedaan als een propagandastunt van Castro. Dat heeft er zeker
mee te maken, maar intussen is het wel gelukt. Amerikanen laten zich wat Cuba betreft steeds weer van hun kleinzieligste
kant zien, zoals Den Haag tegenover Djakarta onder Sukarno
en tegen Paramaribo onder Desi Bouterse.29
De West-Duitse minister van Economisch Zaken, graaf Otto
Lambsdorff, is afgetreden omdat hij bij een omkopingsaffaire
zou zijn betrokken. Onbegrijpelijk. Hoe krijgt zo’n man het
voor elkaar? 30
Elliott Abrams, staatssecretaris voor de mensenrechten in
Washington, heeft in het Congres verklaard dat Fidel Castro
een even „ruthless dictator” is als Fulgencio Batista was een
kwart eeuw geleden. Hij noemde het Castro-bewind „one of
the great tragedies of modern times”.31 Zo is het natuurlijk
niet.
Maureen Dowd schreef onlangs de reportage CHILDHOOD IN
‘HELL’: GROWING UP IN TIMES SQ. „The sour stench of garbage
and alcohol rose from the sidewalk in hot waves. In front of the
Carter Hotel on West 43d Street there were children everywhere, hanging off the door of the Rose Saigon restaurant,
swinging on fire hydrants, wrestling in piles of beer cans in paper bags. (…)
They are the children of Times Square. They grow up quickly
in the neighborhood of drifters and derelicts, where sex and
drugs are bought and sold on every grimy corner and violence
29 The New York Times, 29 juni 1984, door Bernard Gwertzman.
30 The New York Times, 27 juni 1984, door James M. Markham.
31 The Washington Post, 29 juni 1984.
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Mexico City - Miami
Ik heb zittend in een stoel overnacht op de luchthaven van
Mexico.
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and pornography and exploitation are traditional values. They
see things every day that other children only see through the
glossy filter of televisions.” Wat daar gebeurt, valt voor Elliott
Abrams niet onder de categorie mensenrechten. Dergelijke
toestanden vind je niet in Havana, laat staan in Moskou.32 „It’s
got to be one of the rottenest places in the world to grow up,”
aldus dominee Bruce Ritter, hoofd van een organisatie op Times Square die iets probeert te doen voor de daklozen en kinderen daar. „It’s a street right out of hell. Every vice in the
world is extant in Times Square. It is the largest classroom in
the world for the teaching of depravity.” En wie mocht denken dat Times Square de enige plek in Manhattan, of de Verenigde Staten is, waar zulke toestanden heersen, heeft het aan
het verkeerde eind.
Schitterend is de passage van Freud, over hoe de „primal father” wordt opgevolgd door de zoon. „There must therefore
be a possibility of transforming group psychology into individual psychology. A condition must be discovered under which
such a transformation is easily accomplished, just as it is possible
for bees in case of necessity to turn a larva into a queen instead
of into a worker.”
Opmerkelijk is de analyse van „brood en spelen” (zoals Prinsjesdag). „The Saturnalia of the Romans and our modern carnival agree in this essential feature with the festivals of the
primitive people, which usually end in debaucheries of every
kind and the transgression of what are at other times the most
sacred commandments. But the ego ideal comprises the sum of
all the limitations in which the ego has to acquiesce, and for
that reason the abrogation of the ideal would necessarily be a
magnificent festival for the ego, which might then once again
feel satisfied with itself.”
En dan, onmisbaar: „The myth is the step by which the individual emerges from group psychology. The first myth was certainly the psychological, the hero myth. The lie of the heroic
myth culminates in the deification of the hero.” Moeder des
vaderlands.
In het Blackburn pathologisch laboratorium van het Sint Elisabethziekenhuis in Washington bevinden zich 2.000 hersenen
op sterk water.33 Wat doen ze er mee? Bestuderen of geestesziekten een biologische of psychologische oorzaak hebben?
Hoe kunnen ze met niet-levende hersenen nog een kant op?
Ronald Reagan is toch eigenlijk een stakker. Ik zie in The New
32 The New York Times, 25 juni 1984.
33 The Miami Herald, 29 juni 1984.

30

30 juni 1984

Coral Gables, Club Bath
Ik ben pas om 04:00 uur gaan slapen na het nodige getippel en
gekroel. Veel gelezen, ook over AIDS, which gives me the creeps.
Salvador Luria, directeur van het MIT Center for Cancer Research is van mening dat misschien maar vijf procent van de
Amerikanen begrijpt waar het over gaat, ondanks dat de media
vol staan met wetenschappelijk nieuws. „We are much more
ignorant of science than people with comparable educations in
Europe.” Was het maar waar. Professor Luria beaamt dat veel
jongeren nu alles van computers afweten „but if you ask them
to explain the principles of physics that have gone into the creation of computers, they don’t have the faintest idea.” Waar
men ook niets van begrijpt, is „the distinction between science
and technology. Science is the production of new knowledge,
while technology is the application of the knowledge to the
production of machinery and the like.”35
Minister van Buitenlandse zaken George Shultz, die doorgaat
voor een keurige mijnheer, is eigenlijk een patjakker, net als de
rest van de Reagan-kliek, soort zoekt soort. Hij heeft het bezoek van Jesse Jackson aan Havana gekarakteriseerd als een „relatively scandalous activity”, want je bekritiseert je eigen land
niet in het buitenland. Dat is hetzelfde geklets dat mij altijd
vanuit de Haagse overheid werd voorgehouden aangaande In34 Frieda was eens mijn vrouw. Zie Memoires 1953-1957 en verder.
35 The New York Times, 29 juni 1984.
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York Times dat de president ernstig in twijfel heeft getrokken of
Jesse Jackson met zijn reis naar Cuba niet de 185 jaar oude Logan Act heeft geschonden, die het burgers verbiedt om met
buitenlandse regeringen te onderhandelen. Reagan maakte zijn
opmerking vlak voor een bezoek aan de Pepsi Firecracker 400
stock car race in Daytona Beach. Jackson wil ook naar Moskou
gaan om een poging te doen Andrei Sacharov vrij te krijgen.
Amerikanen bemoeien zich nu eenmaal met onrecht overal ter
wereld, behalve in eigen land. Intussen zet Jackson heel Washington voor schut met zijn overzeese tripjes.
Bij het maken van een reservering voor Surinam Airways ontmoette ik een vriendin van Frieda Westerman, de stewardess
Shirley Miller. Frieda heeft haar vijfde dochter naar haar genoemd. Een dochter gaat al trouwen.34
Gisteren was Club Bath afgeladen met jongens, de een nog
aantrekkelijker en mooier dan de ander. Vandaag kan je er een
kanon afschieten.
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donesië, Sukarno en Nieuw-Guinea. Eerst zorgen ze dat je in
je eigen land niet meer je mond kunt open doen, of erger, niet
meer serieus wordt genomen, en dan regent het beschuldigingen van verraad. De verraders zijn de waarheid vervalsers.
Jackson heeft onderstreept dat zijn gesprekken met Fidel Castro informatie hebben opgeleverd, die hij graag aan Washington
zou willen doorgeven. Maar het Witte Huis wil die informatie
niet horen, net als er in de kwestie Nieuw-Guinea in Den
Haag plaatsvond waar een proleet als Joseph Luns de scepter
zwaaide over het buitenland beleid. Shultz noemt de activiteiten van Jackson „disruptive”.36 Ja, omdat ze de kortzichtige
Amerikaanse politiek tegenover Cuba aan de kaak stellen.
Miami - Paramaribo
Freud verkocht bij het verschijnen van zijn boekje Die Traumdeutung welgeteld 351 exemplaren.
Winston Caldeira zit ook in het vliegtuig. Ik sprak even met
hem, maar hij wilde niets zeggen.
Freud schrijft dat „religion springs from the necessity of defending oneself against the superpowers of nature and fate.”

36 Idem.
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Paramaribo

1 juli 1984

Heerenstraat 8 b (voor de zuinigte).
Ik logeer bij Roel Martens. Henk Herrenberg is in Caïro. Harvey Naarendorp is ook in het buitenland en Fred Derby is voor
een sporttoernooi overzee.
François Mitterrand is weer eens flink geweest. Hij bracht een
officieel bezoek aan Moskou en doorbrak een taboe door tijdens een staatsdiner een onaangenaam onderwerp aan te roeren namelijk dat van Andrei Sacharov. Mitterrand onderstreepte dat Europa en de wereld zich het lot aantrokken van burgers
in de USSR en in het bijzonder dat van Sacharov.37 De geschrokken tolk vroeg eerst nog aan Mitterrand of hij wel zeker
was dat hij wilde dat zij dit vertaalde. En ja hoor, de kogel ging
door de kerk. Leonid Zamyatin reageerde tijdens een persconferentie natuurlijk meteen met een verklaring dat Moskou
twijfelde aan de bereidwilligheid van het Westen om serieus te
praten of te onderhandelen. Hij onderstreepte andermaal „that
American policy is the root of all evil in the world and that reducing tensions requires first of all that the United States stop
intensifying confrontation.” 38
Op de vraag van een journalist naar het lot van Sacharov antwoordde Zamyatin: „Why do you ask this question? He is a
citizen of the Soviet Union. It is our internal affair.” Hij benadrukte: „Sacharov lives well, eats well and everything is all
right with him.”
Sacharov is een essentieel onderdeel van de Westerse tactieken
tijdens de Koude Oorlog tegen de USSR. Ik doe hier nooit aan
mee, omdat het al te doorzichtig is waar die kommernis over
het lot van deze geleerde in werkelijkheid om draait.
Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bijvoorbeeld onmiddellijk volgend op de reis van Jesse Jackson naar Havana met
vijf tegen vier stemmen – volgens het bekende Westerse democratische principe – de eisen van de regering Reagan ingewilligd, namelijk dat er geen geld naar Cuba mag vloeien. Zaken37 Time, 2 juli 1984.
38 Ik ben het in 1997 nog altijd met Zamyatin eens.
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en plezierreisjes naar Havana worden verboden „as an urgent
matter of US Foreign Policy”.39
Indira Gandhi heeft een bezoek van 30 minuten gebracht aan
de Gouden Tempel in Amritsar, Punjab, het Mekka van de
Sikhs, waar een ernstige botsing met het leger van India heeft
plaatsgehad. Premier Gandhi noemde het in Time „a traumatic
experience, but in our long history we have had many such experiences, and we have got over them.” 40
2 juli 1984

Gisteravond kwam een jongeman langs. Jan Rentshof uit Olst.
Hij werkt op de ambassade. Hij was van mening dat ambassadeur Hoekman echt bij de ontwikkelingen in Suriname was
betrokken, terwijl de nieuwe ambassadeur Van Houten de zaken afstandelijk en laconiek bekijkt. Hij is nu drie maanden
hier en gaat al met verlof naar de Verenigde Staten.
Om 10:00 uur arriveerde ik op Algemene Zaken voor de persconferentie van de leiding van de 25 Februari-beweging met
Desi Bouterse aan het hoofd. Weer uitgesteld.41 Ik ging naar
het paleis en bracht een brief voor Bouterse met het verzoek
hem snel te kunnen spreken.
Het werd een vervelende, saaie, onproductieve dag.
3 juli 1984

Op de voorpagina van De West prijkt de foto van de door mij
gemiste persconferentie. Ik ben razend. Ze hebben me gewoon
met een kluitje in het riet gestuurd.

39 The New York Times, 28 juni 1984, door Linda Greenhouse.
40 Time, 2 juli 1984.
41 Intussen vond het persgesprek wel degelijk plaats.
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42 Bouterse heft zich overigens precies aan deze blauwdruk gehouden, maar in Den
Haag werd er geen aandacht aan besteed. Dat komt ervan, wanneer je iemand (ten
onrechte) niet serieus neemt.
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Desi Bouterse met op de foto links van hem Jules Wijdenbosch
en naast hem kapitein Etienne Boerenveen. En rechts op de
foto naast Bouterse Paul Bhagwandas en naast hem persvoorlichter sergeant Doedel. Zij hebben uitvoerig de doelstellingen
van de centrale leiding uiteengezet. Het democratiseringsproces in Suriname moet gefaseerd plaats vinden. De Surinaamse
vakbeweging stelt een presidentieel stelsel voor, waarbij de president met het ministersteam de hoogste staatsmacht heeft. De
ministers leggen hierbij verantwoording af aan de president.
Een presidentiële raad vertegenwoordigt dan de staatsmacht.
De 25 Februari-beweging is opgericht ter ondersteuning en is
niet uit op het verkrijgen van de staatsmacht. De beweging is
volgens Bouterse uit op het verkrijgen van het kader met een
bepaalde gerichtheid. Met dit instrument moet Suriname gebundeld worden. De beweging neemt aan kracht toe. Men zal
de mensen op democratische wijze informeren en leren zich als
ware Surinamers te gedragen. Wanneer een dag als de Brasa
Day wordt georganiseerd, is dat om te tonen dat de beweging
weet hoe zich te organiseren. De amorfe massa (gemeenschap)
moet participeren. „Wij willen mensen hebben die hun hart
aan onze beweging verpand hebben. Man voor man moet
worden overgehaald om achter ons te staan. Er wordt aan een
infrastructuur gewerkt via volkscomités, die gezien moeten
worden als aan structureel onderdeel van het staatsgebeuren.
De 25 Februari-beweging is een politieke organisatie die in de
volkscomités en in de districtsraden via de leden invloed wil
uitoefenen,” aldus de bevelhebber.42
Ik bezocht sergeant Doedel. Hij had mijn Panorama-dossier
„erg belangrijk” gevonden en er honderd kopieën van laten
maken. „Ik hoop dat we er geen moeilijkheden met Panorama
door krijgen.” Harvey Naarendorp bleek helemaal niet in het
buitenland te zijn, dus spoedde ik me naar hem om een gesprek
met Bouterse erdoor te krijgen. Hij verwees me terug naar
Doedel. „U stuurt me van het kastje naar de muur, wat is er aan
de hand?” vroeg ik. Er is achter de schermen kennelijk weer
van alles gebeurd, waarbij Harvey op de vingers moet zijn getikt omdat hij mijn privékanaal naar Desi was. Maar op deze
manier kan ik mijn waslijstje met punten niet afwerken.
Intussen blijkt het militaire gezag toch te hebben toegestemd
weer met KLM in zee te gaan. Ik sprak met Ramdhani, de loka-
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le vertegenwoordiger van KLM. „Ik heb er heel hard voor gelobbyd,” zei hij, „en toen ze eenmaal de bittere pil hadden geslikt, konden we met de onderhandelingen verdergaan.” Het
staat als een paal boven water dat Bouterse het laatste woord
heeft gehad en die was door Harvey en mij bewerkt, wat uiteraard de doorslag heeft gegeven. Laat Ramdhani maar denken
dat hij het gefikst heeft, hij moet tenslotte verder in dienst van
president-directeur Sergio Orlandini.
Boris Zhilko, de rechterhand van ambassadeur Igor Bubnov
van de USSR, kwam me halen en vertelde dat Moskou achteraf
toch niet geïnteresseerd was in bananen vanuit Suriname. „Het
is een commerciële aangelegenheid,” zei hij. „We zijn er gewoon te laat mee voor het vijfjarenplan, dat in 1986 begint. Ze
zijn gewoon niet soepel genoeg in Moskou om te switchen van
bijvoorbeeld Ecuador naar Suriname.”
„Wat voor indruk moet dit op Bouterse maken,” vroeg ik.
„Ja, ik vind het ook jammer.”
Ik belde met Power van Surland NV, die vertelde in Nederland
te zijn geweest en me daar te hebben gezocht. De eerste oogst
van de nieuwe aanplant zou binnen twee jaar kunnen worden
opgeleverd.
André Spoor heeft een hele pagina aan het boek Misleiding of
zelfbedrog van Ronald Gase gewijd. Opmerkelijk trouwens dat
Henk Hofland, de zogenaamde Nieuw-Guinea-specialist vanwege Tegels Lichten, niet zijn licht liet schijnen op het voortreffelijke werk van Gase. Spoor begint met het „een merkwaardig
boek” 43 te noemen, wat meer over Spoor dan over Gase zegt.
Hij haalt wel aan dat de belangstelling van Gase voor de kwestie Nieuw-Guinea werd gewekt door een lezing van mij. Eigenlijk is de teneur van het artikel van Spoor dat Gase over de
hele linie een aantal mensen niet heeft ondervraagd, zoals Jan
Meijer „jarenlang de machtigste man op Buitenlandse Zaken”.
Ook raadpleegde hij Jan Bank niet of een aantal Amerikaanse
publicaties zoals dat van ene William Henderson. Spoor zoek
spijkers op laag water. Zelf heeft hij nooit een vinger uitgestoken om zijn aanzienlijke kennis over het Nieuw-Guinea-conflict – onvergelijkbaar veel accurater dan bijvoorbeeld de kennis van Hofland ter zake – op papier vast te leggen. Spoor doet
de door Gase gevonden dagboekaantekeningen van oud-premier Jan de Quay af als „onverwachte krenten”. Het is eigenlijk een misselijk stuk van een hoog te paard gezeten ex-hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Ik heb Gase geschreven zich er
43 NRC Handelsblad, 23 juni 1984.
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Aflevering 3 in de Claus-serie is verschenen in Panorama. Er is
weer veel uitgehaald maar het is toch behoorlijk. Bepaalde
woorden en zinsneden zijn gewijzigd, waardoor er niet staat
wat ik heb willen zeggen. Dat gebeurt gewoon, want zij betalen ervoor.
Hugo van Reijen belde over de muntenaankoop. Ik zal Harvey Naarendorp een deel van de 50.000 gulden aanbieden
wanneer hij de transactie er doordrukt.
Een sonate van Chopin is een vorm van heilzame troost voor
alles wat er om je heen gebeurt. De lijst van niet nagekomen
toezeggingen wordt steeds langer. Ik zie er veel minder naar uit
Harvey te ontmoeten dan vroeger. Hij zei zelf trouwens dat er
zich kennelijk allerlei botsingen achter de schermen hadden
voorgedaan vanwege zijn invloed op Desi Bouterse. Wat bij de
persconferentie gebeurde, dat ik werd weggestuurd, overschrijdt echter alle grenzen. Hij was er trouwens niet vanmorgen toen ik hem in Fort Zeelandia zocht. Wel stak een owrukuku-slang vlak voor mijn neus het pad over.
Bezocht Power en Soe Agnie over
de uitbreiding van de bananenproductie. Bubnov had toch nog
10.000 ton Surinaamse bananen
willen kopen van Fyffes, in ruil voor
Lada auto’s of het leveren van een
fabriek. Er komt niets terecht van
zaken doen met de Sovjet Unie.
Het gesprek kwam erop neer dat er drie en een half miljoen
Surinaamse guldens nodig zijn om 300 hectare gereed te maken voor aanplant van bananen. De plantages beslaan op dit
moment 1.600 hectare, wat zeker naar drieduizend hectare opgekrikt zou kunnen worden. Er hing trouwens in het bedrijf
een portret van Desi Bouterse waarvan de ogen zwart waren
gemaakt.
5 juli 1984

Ik bracht een bezoek aan Badrissein Sital in diens ministerieel
bureau. Hij stelde eerst de kalender in zijn kantoor bij van
maart naar juli. Ik kon eindelijk de brief van zijn vriendin Maria uit Havana overhandigen. Hij legde deze terzijde en vroeg
of ik haar wilde uitleggen dat zijn positie hier na terugkeer uit
37
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vooral geen moer van aan te trekken. Hij kan immers Meier en
anderen alsnog interviewen.
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Cuba wankel en precair was. Maar nu had hij een kans gekregen zich te bewijzen en daar wilde hij alles op inzetten.
Mijn bananenproject was prachtig, maar hij waarschuwde dat
wanneer het op de financiering aankwam, er vanuit Washington en Den Haag druk zou worden uitgeoefend om daadwerkelijke investering te voorkomen. Hij had ook gesprekken met
de sovjets gehad, en verwachtte dat er uiteindelijk toch nog
wel bananen naar de USSR zouden gaan. Er was namelijk een
Sovjetdelegatie van acht man in Suriname geweest. Moskou
zou bereid zijn samen te werken met het aluinaardeproject aan
de Corantijnrivier, waar de infrastructuur al gereed voor is, en
zou dan 200.000 ton aluinaarde afnemen van Suriname.
Over mijn Panorama-dossier zei hij: „Die zaak had allang naar
buiten moeten worden gebracht. Ik begrijp niet waarom Desi
zo lang heeft gewacht.” En over André Haakmat was zijn commentaar: „Hij is een onbetrouwbare kerel en ik spreek uit ervaring.”
Bij minister Tjon Kie Sim moest ik van 10:00 uur tot 11:15 uur
wachten voor ik hem te spreken kreeg. Het gevolg was een
zeer gehaaste ontmoeting omdat Desi Bouterse om 11:30 uur
op me wachtte. Ik wist nauwelijks welk onderwerp het eerst
aan te snijden. „Niet op mij afreageren,” zei de minister. Op
wie dan?
Ik haastte me naar Bouterse, die me verwelkomde met een ferme handdruk: „Willem.”
Harvey kwam iets later en keek me lang en indringend aan. Ik
vroeg hem hoe het was. „Comme ci, comme ça,” antwoordde
hij. Bouterse moest eerst een ambassadeur ontvangen, dus ook
daar heb ik eerst een uur zitten wachten. Jules Wijdenbosch arriveerde eveneens. Om 12:35 uur keek Bouterse even om de
hoek en zei: „Willem, nog even geduld.”
„For you always,” antwoordde ik. Daarop vertrok Harvey, die
ik slechts een hand gaf en verder meer dan duidelijk liet blijken
genoeg van de spelletjes te hebben.
Intussen schijnt Henk Heidweiller op paleis Lange Voorhout
zijn geloofsbrieven aan Beatrix te hebben overhandigd.
6 juli 1984

Ik ben erg achter met mijn notities. Ik zal alles proberen te reconstrueren.
Desi Bouterse was gisteren hartelijk en direct.
Ik vroeg hem eerst, in nogal krachtige bewoordingen, of ik
nog wel welkom was in Suriname. Zo niet, dat ik dit dan wilde
weten. Ik benadrukte geen zin te hebben als een klein kind van
38
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het kastje naar de muur te worden gestuurd, temeer daar ik
verder geen belang had bij wat er wel of niet in Suriname gebeurde. De wereld was groot genoeg om me in andere gebieden met onderzoek en werk bezig te houden. Ik vraag niet veel
maar zou het wel op prijs stellen enige bescherming te genieten
(van hem) tegen het geklier en het amateuristische gedoe. Hij
viel niemand af maar zei: „We hebben juist nog klachten gehad over het optreden van leden van de militaire politie. Dan
nemen we maatregelen. Het gaat steeds een tijdje goed en dan
gaat er opnieuw iets mis. Willem, ik werk maar met een klein
groepje bekwame mensen.”
„We hebben het allemaal zo druk,” zei Bouterse, „je moet de
buitenlandse editie van je boekje maar zelf klaar maken voor
internationale publicatie. We hebben er hier geen tijd voor.”
Ik dacht: wat stom, dat is nu juist een belangrijk aspect dat
overzeese beleidsmakers meer over de nieuwe leiding te weten
komen. Ik vertelde hem wel dat Osvaldo Cardenas zijn best
had gedaan het boekje in Mexico in het Spaans uitgegeven te
krijgen. Hij antwoordde dat er een kans bestond dat Fidel
Castro naar Nicaragua zou gaan en dit opende de mogelijkheid
voor hem daar een gesprek met de Cubaanse leider te hebben.
Ik roerde weer de vluchten van KLM aan en ook de oude Surinaamse munten, die Van Reijen zo graag wil aankopen. „We
zouden eerst de helft kunnen verkopen,” aldus Bouterse. Dat
was goed nieuws. Over de contacten tussen Paramaribo en Den
Haag betreffende KLM zei hij: „We nemen die stappen om zuiver
politieke redenen. Ze moeten niet denken dat we in het nauw
zitten, want we kunnen het benodigde toestel overal krijgen.”
Ik vroeg wat de situatie met betrekking tot Rik Deetman van
het Surinaamse verzet in Nederland was. „Ik kan niet praten
met het verzet. Laten ze eerst maar hun naam veranderen. En
zeg aan Haakmat dat hij geen spelletjes moet spelen. Wij weten
dat hij enerzijds een hengeltje naar ons uit gooit, en anderzijds
zit hij contacten te onderhouden met de vakbonden hier. De
tijden van dergelijke spelletjes zijn voorbij Willem.”
Desi beklaagde zich erover dat de nieuwe ambassadeur Van
Houten nog niet eens voor een behoorlijk gesprek was langsgekomen. „Hij onderschat ook het gewicht van Harvey,” aldus de bevelhebber. „Tenslotte worden hier de besluiten genomen.” Hij gaf opnieuw hoog op over oud-ambassadeur
Hoekman, en vroeg aan hem de groeten over te brengen. Ik
stelde voor dat we de Hoekmantruc op Van Houten zouden
kunnen toepassen, door via Harvey opnieuw een lunch op het
paleis te arrangeren. Daar ging hij mee akkoord.
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Toen ik deze keer afscheid nam, hebben we elkaar voor de eerste maal omhelsd.
Later sprak ik nog met Erik Klipp van de Nederlandse ambassade. „Nee, ze waren niet tegen Bouterse, maar er moest gedemocratiseerd worden. Je hoort het overal, niemand durft meer
vrijuit te spreken.”
„Wat versta je onder democratiseren?”
„Bijvoorbeeld vrije verkiezingen,” zei Klipp.
Het bekende Westerse totem, het alles en niets oplossende
middel voor „een gelukkige samenleving”.
Ik antwoordde: „Je weet heel goed dat indien Bouterse nu dergelijke verkiezingen zou uitschrijven, hij het na de ellende van
1982 niet zou halen. Dus ik begrijp dat je juist die oplossing
voorschrijft. Maar wat denken ze in godsnaam in Den Haag
over wat hier gebeurt of zou moeten gebeuren? Wat matigen
zij zich eigenlijk aan? En wat adviseren jullie, diplomaten van
het postkantoortje van Buitenlandse Zaken in Paramaribo? Jullie hebben helemaal niets te maken met wat hier gebeurt en op
welke manier ze hun eigen weg proberen te zoeken. De Haagse politiek verkracht de bestaande contacten tussen Suriname
en Nederland en maakt op die manier alles kapot. Hetzelfde is
met Indonesië gebeurd, of met Zuid-Afrika.”
Klipp was zo koel en naar ten aanzien van Suriname en het
huidige bewind dat ik me erover opwond. Wat me vooral
grenzeloos irriteerde, was dat deze diplomaat de opvatting van
Hans van den Broek, Jan de Koning en Wim van Eekelen aanhaalde, dat „democratisering immers een voorwaarde voor
herstel van betrekkingen” moet zijn.
„Die heren hebben geen idee van wat hier gebeurt en speelt,
dus zij zijn de laatsten in het lieve koninkrijk om naar te luisteren.”
„Wat wil je dat we doen,” vroeg Klipp. „We krijgen intern, tot
op ministerieel niveau, signalen dat er geen CONS-gelden44 naar
Suriname gaan: eerst democratiseren.”
Hij gaf aan dat premier Wim Udenhout, zij het in bedekte termen, zelf in die richting had gesproken. Ik was geschokt. Ik
herinnerde me dat Desi had gezegd: „We worden van binnenuit tegengewerkt.” Ik zei tegen Klipp: „Maar als je nu goed
leest wat de 25 Februari-beweging beoogt, dan werken ze wel
degelijk aan democratische structuren.” Ik dacht weer aan Sukarno die in 1945 met Westerse democratische structuren probeerde een gigantisch ontwikkelingsland van de grond te krij44 Commissie Ontwikkelingssamenwerking Nederland-Suriname
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Paramaribo - Miami
Minister Tjon Kie Sim was in de VIP-ruimte, evenals Fred Derby en Ingrid Bouterse. Zij was juist gearriveerd. Zij had mijn
boekje gelezen. „U hebt hem vrij aardig beschreven, zoals hij
is,” zei ze me.
Bouterse was ook bekend met Charlie Wong, die met Haakmat en consorten tegen de revolutie bezig was. Ik wist wel dat
ik me niet met die kerel moest inlaten.
Ik sprak in het vliegtuig met Erik Tjon Kie Sim en verontschuldigde me voor mijn woede van gisteren. „Mijn veiligheidsmensen waren wel boos,” zei hij.
„Ja, maar ik heb wel in meer landen met ministers afspraken
gehad, zonder dat veiligheidsmensen je er eerst zowat uitgooien,” antwoordde ik. „Bovendien moest ik naar de bevelhebber, dus de wachttijd was onwelkom.” We spraken weer over
Balton en Koor Industries, die hun project zouden kunnen uitonderhandelen, inbegrepen de „feasibility study” en de „ingots”. Ik begreep niet echt waar hij over sprak maar maakte
notities waar de Israëli’s verder mee kunnen.
7 juli 1984

Miami, Coral Gables, Club Bath
Kerel na kerel heb ik afgewezen. Ik was super geil, maar ik
vond de meeste gentleman callers eng. Fysiek waren ze wel aan41
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gen, gebaseerd op een veertigtal politieke partijen in het parlement, waardoor jaar in jaar uit de regering viel omdat men het
over niets eens kon worden, en geen meerderheid in het parlement kon halen. Toen Bung Karno in 1957 met een tussenoplossing kwam van „geleide democratie”, bijvoorbeeld vier partijen voor Indonesië, schreeuwde het Westen met Amerika
voorop: „Sukarno is communist geworden.” Iets dergelijks
speelt zich nu in Suriname af. Alleen Westerse democratie is
geen oplossing, ook niet voor een ministaatje als Suriname, als
men wil leren op eigen benen te staan.
Ik dineerde nog bij Carmen Herrenberg, die heerlijk had gekookt. Henk was in Mexico. Ze hebben een gezellig huis. Ze
brachten drie honden mee uit Nederland. Ze slacht haar eigen
kippen en eenden en zei dikwijls op jacht te gaan. „Ik ben mohammedaan,” zei Carmen, dus ik bid altijd eerst en dan pas
slacht ik.
Ik werd door de jongens van Bouterse naar de VIPruimte op
Zanderij gebracht, in een stationwagen vol met machinegeweren. Ze reden als een scheermes door de files.
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trekkelijk, maar de angst dat ze een ziekte zouden hebben,
schrikte me volkomen af. Pas om 03:00 uur liet ik een blow job
maar over me heen komen, wat hard nodig was gezien de lading die werd gelost.
Hilton Miami Airport
Fred Derby verbleef hier. Ik sprak anderhalf uur met hem, terwijl het laatste half uur de heer G. Elias van het Bauxiet Instituut Suriname zich bij ons voegde. Hij gaat in augustus naar
China en zal 16 augustus in Nederland zijn. Daar moet ik aan
werken.
Ik zie in een krant dat op 14 juni George Bush, de voormalige
CIA-directeur en Reagans tweede man als vicepresident, de
zaak van de MX-raket „gered” heeft. In de Senaat stonden de
stemmen op 48 tegen 48 om de productie van deze intercontinentale raket in de begroting van 1985 te verbieden. Officieel
is Bush vicevoorzitter van de Senaat, en hij stemt wanneer er
een impasse is als deze. De oorlogsindustrie was dus voor de
voormalige CIA-directeur belangrijker dan het welzijn van de
VS of van de mensen in het algemeen.45
Dit is het zoveelste voorbeeld waarom vele culturen en bevolkingsgroepen de Westerse vorm van democratie bedrijven afwijzen. Wat Bung Karno noemde in zijn herinneringen: 51 gelukkige gezichten en 49 zure smoelen. Hier was het nog erger,
48 tegen 48. Afro-Aziaten denken en handelen veel meer in de
richting van het zoeken van een voor alle partijen aanvaardbaar
compromis.46
Fred Derby had kritiek op mijn boekje over Bouterse. Kritiek
die ik heel goed vond. Een ideologische benadering vond hij
geschikter voor een ontwikkeld publiek. Ook het dossier over
Suriname vond hij niet aansluiten bij het niveau van een gemiddeld lezerspubliek. Hij had er lang met Bouterse over gesproken, die het boekje eigenlijk niet goed vond. Wat ik een
compliment zou moeten vinden.
Derby noemde de affaire van 1982 nog altijd de bottleneck.
Bouterse zou met de schietpartij akkoord zijn gegaan. „Maar
het was een compromis met Horb dat de linkse mensen ook
zouden worden doodgeschoten, wat Horb me zelf heeft verteld. Daardoor was het niet meer alleen een rechtse coup, maar
45 NRC Handelsblad, 15 juni 1984.
46 Nelson Mandela verwees in zijn autobiografie Long Walk to Freedom naar „democracy in its purest form”. Ook in Sukarno, An Autobiography wordt dit onderwerp
door Cindy Adams aangeroerd.
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nu was links er ook bij betrokken. Waarom Desi daarin heeft
toegestemd blijft onbegrijpelijk.”
„De Surinamer is niet politiek onderlegd,” aldus Derby, „laat
staan dat de Surinamer internationaal bewust zou zijn. Men
weet niet wat er in de wereld gebeurt. Ze weten niet wat de
CIA bereid is er tegenaan te gooien of dat de Amerikanen over
lijken gaan. Het scenario van wat in 1982 gebeurde, zou tot in
alle details moeten worden nagetrokken en uitgewerkt. U
weet, ik was er nauw bij betrokken. Ik wil er zelf over schrijven, maar ik wil er best met u over praten. Het gaat erom dat
de gemiddelde mens in Suriname begrijpt wat er is gebeurd.
Het lijkt nu misschien op een verdediging van Bouterse. Men
begrijpt ook het grotere kader niet, waar u die affaire tegenaan
heeft geplakt. De leidinggevenden hier hebben het gelezen en
we hebben erover gediscussieerd.”
Derby vervolgde: „De dosering zou anders moeten zijn. De rol
van Amerika en Nederland, waar ze eigenlijk mee bezig zijn,
komt niet voldoende uit de verf. Wij zijn al jaren bezig om de
rol van de imperialisten hier duidelijk te maken. Het behartigen van de belangen van het Westerse kapitaal wordt in Suriname nog nauwelijks begrepen. Het politieke bewustzijnsniveau
is laag. Wij zijn in wezen een onschuldige samenleving, vooral
in politiek opzicht. Ons geestelijk en materieel potentieel –
ook ten aanzien van de regio – is erg hoog, maar we zijn politieke analfabeten, een soort oase in Latijns-Amerika. Kijkt u
maar hoe weinig dit land nog ontsloten is. Alle activiteit concentreert zich op de kust en op Paramaribo. We werken nog
met veerboten. Waarom werd Suriname in deze erbarmelijke
staat achtergelaten?”
Derby vertelde dat Bouterse met een delegatie van 23 personen naar Nicaragua wilde gaan. Daar werd een stokje voor gestoken, hij gaat nu met vijf man, plus een televisieteam. „Ik zei
tegen hem: Desi, als je over bezuinigingen praat, moet je vooral zoiets doen.”
Bij vertrek gaf Derby het nummer van zijn zoon in Amsterdam. We zullen elkaar ontmoeten op de terugreis uit China.
Hij zei wel eens ruzie met Desi te hebben. Dan spraken ze een
tijdje niet met elkaar „maar onze binding is te goed, om niet te
blijven samenwerken.” Hij vond het niet te geloven wat de
Nederlandse pers allemaal te berde bracht. „Ambassadeur
Hoekman heeft eens tegen mij gezegd dat wanneer hij naar de
Nederlandse radio luisterde, ‘dan denk ik soms, dat ik zelf niet
in Suriname ben’.”
„Ik heb altijd tegen dat gekrakeel uit de verte in Nederland ge-

■

MEM38revisie_MEM 11-01-16 10:09 Pagina 43

1984

■

MEM38revisie_MEM 11-01-16 10:09 Pagina 44

protesteerd,” zei Fred Derby. „Ik was er ook tegen dat premier
Alibux Nederland als enige vijand brandmerkte. Het is altijd
mijn standpunt geweest dat we door middel van de dialoog
met Den Haag bezig moesten zijn, dus via een confrontatie
met argumenten. Het heeft geen zin om op een afstand van
tienduizend kilometer te gaan staan schelden of schreeuwen.
De VS en de USSR zien zelfs kans om ondanks alles toch overeenkomsten over graanleveringen te sluiten.” De directeur van
de SLM, Atta Mungra, had hem gebeld om te zeggen dat hij
naar Amsterdam terugging om een akkoord met de KLM te bereiken. „We zullen op den duur ook met een DC-10 kunnen
vliegen,” aldus Derby, „maar we moeten eerst bemanning opleiden. Het probleem met Nederland is dat we realiteitszin
moeten laten prevaleren en niet met kreten moeten werken.”
Miami - New York
Het blad Discover publiceert een fascinerend artikel met Edward
Teller. Je zult maar „Darth Vader of President Reagan’s Star
Wars anti-ICBM defense system” worden genoemd. Er staat een
vertederende foto met zijn vrouw Mici Teller bij. Ik herinner
me maar al te goed op welke onbeschofte wijze hij zijn vrouw
vroeg het haardvuur aan te steken, toen ik hem thuis in Californië bezocht.
Teller was de wetenschapper die na de eerste succesvolle
atoomtest van de USSR in 1949 er voor zorgde dat er een
Amerikaanse waterstofbom kwam. Klaus Fuchs, de Britse wetenschapper die met Teller samenwerkte, werd veroordeeld
vanwege het uitleveren van atoomgeheimen aan de sovjets.
Vandaag heeft Teller moeite om „Father of the H-bomb” genoemd te worden. „The H-bomb never sent me a Father’s
Day Card,” zegt hij. Dan zie je wat voor man Teller eigenlijk
is. Iemand zei eens tegen hem: „I hear you are a concert pianist.”
„No, but I plead guilty to Bach, Mozart and Beethoven,” zei
Teller daarop.
„Well,” kwam de wedervraag, „do you think Beethoven
would have approved of the bomb?”
Teller dacht even na en zei: „To be honest, I don’t know. But I
do know he would have painted his face.” 47 Hier kan ik niets
mee. Ik stuurde mijn broer Theo een kopie.
In Moskou is de oude Vyacheslav Molotov overleden. Hij was
premier en minister van Buitenlandse Zaken onder Josef Sta47 Discover, juli 1984, door John Langone.
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New York
The Miami Herald publiceerde een gigantisch artikel over Robert McNamara, de man die verantwoordelijk was voor de totale escalatie van de oorlog in Vietnam. „Still hard at work, still
influential, still silent on Nam,” staat in de kop. Toch schijnt de
kwade geest van Vietnam „like Banquo’s ghost on Macbeth’s
stage” om zijn hoofd te cirkelen, of liever aan zijn deur te kloppen. In zijn kantoor is een citaat over vrede van Einstein te vinden en zijn opschepperij gaat ook gewoon door. Deze week
miste hij een Concorde naar Europa, nam in plaats daarvan een
KLM-vlucht naar Amsterdam, had een vergadering bij SHELL,
nam ’s middags een vliegtuig naar Londen en stak een rede af
om geld bijeen te brengen voor de antiapartheidsbeweging in
Zuid-Afrika. Vervolgens vloog hij direct terug naar Washington en was om 10:30 uur weer op kantoor, op de bovenste verdieping van het gebouw aan 1800 K Street, Washington.
Hij is nu 68 jaar. Zijn vrouw is overleden. Hij werkt zich de
pleuris om dit verlies te vergeten. „Marg was one of God’s
loveliest creatures,” zegt hij nu.
Ik zou gevraagd hebben: How about all those lovely young
creatures you sent to their death in a crazy war in Asia, or what
about the millions who died resulting from us madness and
preoccupation with communism?
Hij pocht verder: „I did 38 tv and radio shows between November and February.” Hij ontwijkt de 58.000 gesneuvelde
Amerikanen in Vietnam voortdurend. Er kan geen woord van
spijt af, laat staan een verontschuldiging. McNamara is een ordinaire oorlogsmisdadiger die ermee wegkwam.48
The Miami Herald komt ook nog eens terug op Jesse Jackson in
Cuba. De Cubaanse onderminister van Buitenlandse Zaken,
Ricardo Alarcón, wijst opnieuw op de signalen die Havana
voortdurend afgeeft dat het de hoogste tijd wordt de betrekkingen tussen de VS en Cuba opnieuw te bekijken. Dit hebben ze
niet alleen aan Jackson duidelijk gemaakt maar nog onlangs ook
aan vijf bezoekende Amerikaanse hoogleraren gespecialiseerd in
internationaal recht. Totaal onbegrijpelijk vind ik een hoofdartikel in The New York Times 49 wat stelt dat sovjets of Cubanen Jesse Jackson alleen met open armen ontvangen om de VS te kun48 The Miami Herald, 8 juli 1984.
49 The New York Times, 6 juli 1984.
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lin. Nikita Chroetsjov stuurde hem in 1962 weg. Hij kwam in
1906 in de Communistische Partij.
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nen hinderen. Kan Jackson het helpen dat Washington zich bezopen, om niet te zeggen misdadig, gedraagt op het gebied van
de buitenlandse politiek? De krant stelt het voor alsof Jackson
alleen naar Havana is gegaan om bij Fidel te slijmen en zodoende gevangenen los te krijgen. Een gemene en infame stelling.
Opmerkelijk eigenlijk dat er zoveel heisa rond Suriname wordt
gemaakt terwijl Forbes Burnham in buurland Guyana bekend
maakte dat er ter waarde van 250 miljoen dollar aan contracten
waren afgesloten met Noord-Korea, China en Bulgarije.50
Ik verlang intens naar Eduard. Ik probeerde Peter te bellen. De
telefoniste vroeg: „Amsterdam is in Denmark?”
Toen ik een kamer nam in de Vanderbilt YMCA op 47nd Street,
stond er een Indonesiër aan de balie, de zoon van de gouverneur van de Riau-archipel, Sandy, dus een Sumatraan. Hij
kwam naar mijn kamer en was gay. Hij had zijn zuster in Utah
bezocht. Zij is getrouwd met een Amerikaan. Hij was er op
een avond door drie jongens overvallen, had het op een lopen
gezet, viel en raakte buiten bewustzijn. Hij had zelfs een operatie nodig gehad. Hij werd bovendien beroofd, onder meer van
een leren jack ter waarde van duizend dollar. „I had a cloud in
my head for eight days.” Vanwege de operatie moest hij kaal
worden geschoren, nu heeft hij gemillimeterd haar. Hij werkte
in een restaurant hier in New York en ontdekte toen hij thuiskwam dat zijn vriend intussen een andere kamergenoot had genomen. Hij huilde in mijn armen. Ik overwoog hem aan Bertie Hilverdink voor te stellen om aan ander werk te komen. Of
moest ik hem even snel vergeten als hij gekomen was? Het
stond vast dat ik, vanwege Eduard, geen seks wilde.
Waar ik op afknapte, was dat de naam Sukarno hem niets zei.
Hij keek alsof hij het in Keulen hoorde donderen en antwoordde ijskoud: „Suharto is our president.”
Ik ging naar Karate Kid. De hoofdrol werd gespeeld door een
absoluut fantastische jongen. Het bioscooppubliek ging uit de
bol, toen Daniel uiteindelijk won.
The New York Times kopte: DID WESTERN MUSIC REACH ITS
51
PEAK WITH MOZART? Ze zijn gek. „In their increasing complexity, the composer’s heirs have lost much of the listening
public,” is de onderkop. Stel je voor dat al die anderen als Liszt,
Schumann, Schubert, Wagner, Mahler, Chopin, Debussy, Ravel, Brahms, Rachmaninoff en zoveel meer, niet mee zouden
tellen? De reden dat het publiek zich afkeert van klassieke muziek heeft niets te maken met de componisten, althans niet met
50 The New York Times, 5 juli 1984.
51 The New York Times, 8 juli 1984.
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9 juli 1984

The New York Times publiceert een warrig redactioneel over
het feit dat paus Johannes Paulus II van plan schijnt te zijn om
de geheime documenten aangaande het proces tegen Galileo,
351 jaar geleden, vrij te geven.54 De geleerde verkondigde toen
dat de aarde niet het centrum van het heelal was, zoals iedereen
in 1984 toch wel dient te weten. Hij werd in 1633 door het
Vaticaan gedwongen zijn stelling terug te nemen.
Mijn oude vriend John Oakes schrijft REAGAN’S VERSION OF
55
THE TRUTH. Hij valt de president aan vanwege diens geklets
in de verkiezingscampagne dat alles zo super verloopt in de VS.
Hij bedoelt te zeggen: stem op mij en in mijn tweede termijn
zal het even goed gaan. Maar Oakes stelt: „The nuclear confrontation with the Soviet Union is still there, the arms race
continues, there is undeviating contempt for human and civil
rights, massive environmental degradation, deficit-induced reinflation and depression – and ‘local’ wars in Central America.”
Ga er maar eens aanstaan.
52
53
54
55

The New York Times, 5 juli 1984, door Francis Clines.
The New York Times, 8 juli 1984.
The New York Times, 9 juli 1984.
Idem.
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degenen die ik hier noem. De modernste componisten reflecteren slechts de akelige verwarring en het gebrek aan rustgevende harmonie van de huidige tijd.
De Amerikaanse simpleton bij uitstek heeft bij de opening van
de campagne voor zijn herverkiezing weer eens een serie enormiteiten verkondigd. „We are seeing a new respect for family
and neighborhood. Remember when it was fashionable to
claim that God is dead? Well, today, I think we are seeing that
He is alive and well in the hearts of our people.” Reagan opende met al deze onzin een nieuwe fabriek van General Motors
in Alabama.52
De bisschop Martinho da Costa Lopes deed vandaag in de The
New York Times een oproep aan Washington en George Shultz,
om een lans te breken voor de mensen in Oost-Timor, wanneer de minister volgende week in Djakarta is.53 Deze mede
door Indonesië opgeklopte affaire, dient om de aandacht van
„de wereld” af te leiden van wat er werkelijk aan de gang is in
Indonesië onder het fascistoïde regime van Suharto. Dat begrijpt ook het Vaticaan blijkbaar niet. Het wereldwijde geklets
over de Timorezen, alsof dat het grootste probleem in Indonesië zou zijn, is een ideale afleidingsmanoeuvre.

■

MEM38revisie_MEM 11-01-16 10:09 Pagina 47

1984

■

MEM38revisie_MEM 11-01-16 10:09 Pagina 48

Dan legt Oakes uit dat, terwijl Reagan over Nicaragua spreekt
als een „a reign of terror”, de werkelijke terreur zich afspeelt in
El Salvador, een land wiens regering Reagan steunt en waar
40.000 mensen werden vermoord. Ik denk altijd weer aan Suharto die door het Westen en de rijke landen (waaronder Nederland) wordt beloond voor het vermoorden van een miljoen
Indonesiërs. Bovendien steunt Reagan de zogenaamde ultrarechtse contra’s, gelieerd aan het vermaledijde en verdreven
Somozista regime in Nicaragua, die de Amerikaanse president
„freedom fighters” noemt. Het is eigenlijk niet te geloven dat
dit allemaal gebeurt, dat de grote mijnheer in het Witte Huis
deze misdadige onzin uitkraamt, en je alleen in een column van
enkele honderden woorden van Oakes in The New York Times
een terechtwijzing terugvindt.
Bij Chase Manhattan Bank moest ik ontdekken dat „iemand”
had opgegeven dat ik mijn bankpas zou hebben verloren, dus
de resterende 1.200 dollar waren geblokkeerd. Je zou haast
spoken gaan zien. Ik heb ze moeten deblokkeren.
Een ding is een onomstotelijk feit: sinds ik weer voet op Amerikaanse bodem zette, is er weer een tornado aan informatie op
me afgekomen, als nergens anders ter wereld, laat staan de afgelopen drie weken in Amsterdam, Havana en Paramaribo. Ik
kocht Passion van Roberto Mangabeira Unger, een Braziliaan,
die rechten en sociale wetenschappen aan Harvard doceert.56 Ik
kocht ook een exemplaar voor Peter. Jerome Neu schreef er
over in The New York Times en wat ik er nu al van heb gelezen,
deed deze bespreking geen recht aan dit boek. Unger schrijft
over „reinventing ourselves”. Dit via kruisbestuiving met anderen, zoals het werkte tussen Peter en mij wat betreft de geesteswetenschappen, waartoe hij me inspireerde. Er staat zoveel
in wat me intens boeit, ik blijf aan het onderstrepen, meteen al
in de introductie. „We must choose between the disempowerment of isolation and the disempowerment of submission.”
Unger spreekt over „the superstition of false necessity. So
deeply does this prejudice go that no sooner do we seem to
have rejected it than we reinstate it under a new disguise.”
Schitterende formulering van wat er gebeurt. En dan: „We can
alter the very character of the structures that form our contexts,
inventing varieties of discourse and social life over which we
exercise an unprecedented mastery and thereby progressively
softening contrasts between routine acts within a structure and
revisionary acts about the structure. The frameworks of thought
56 Roberto Mangabeira Unger, Passion: An Essay on Personality, Free Press/MacMillan,
New York, 1984.
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The Village
Deze wijk van Manhattan wordt steeds meer een goedkope,
smerige achterbuurt. Het boekwinkeltje dat alleen paperbacks
verkocht, is ook al dicht. Geen belangstelling. Ik wilde in een
andere winkel rondkijken, maar vluchtte weg vanwege de keiharde rotmuziek. In het ijswinkeltje hetzelfde. Zelfs de conducteur van de metro schreeuwde bij ieder station zo luid in
zijn omroepsysteem dat ik op een andere metro heb gewacht.
Ik sta op het punt hoofdpijn van alle lawaai te krijgen, geluidsoverlast die bewust en ongevraagd wordt veroorzaakt.
Jan van Wieringen had een receptie bijgewoond, waarbij een
aanwezige dame haar beklag deed dat ik voortdurend de koninklijke familie aanviel. Coen Stork was er ook aanwezig. Jan
hoorde Coen tegen de vrouw zeggen: „Hij heeft vorige week
nog bij me gelogeerd.” Coen doet dit om te choqueren, dat
weet ik. André Spoor schijnt New York vervelend te vinden
en wil weer weg. Hij heeft altijd ants in his pants gehad. Jan gaat
morgen naar de presidentiële conventie in San Francisco en reserveerde er een kamer van 200 dollar per dag. Ik zit in de
YMCA voor 22 dollar per dag. Ik ben sinds mijn correspondentschap in 1957 in Djakarta permanent geboycot. En ik heb daar
het nodige door gemist, realiseer ik mij nu weer.
Ik belde naar Ron Wunderink thuis in Amstelveen. Ik vertelde
uitvoerig (ik overdreef een beetje met „een paar uur”) met
Desi Bouterse te hebben gesproken. De DC-10 mocht op Paramaribo gaan vliegen, daar wordt geen breekpunt meer van gemaakt. Surinam Airways wil nog met DC-8’s heen en weer
gaan en eerst eigen bemanning opleiden voor de DC-10.
Ik heb Caroline Delgado geschreven dat ze Passion van Unger
voor haar man moest kopen.
Ik beleefde een klassiek aha-erlebnis. In een etalage op Third
Avenue stond warempel een identiek exemplaar van de locomotief die mijn overgrootvader Alexander Oltmans indertijd
op Semarang had gekregen bij diens afscheid bij de spoorwegen in Nederlands-Indië. De waarde is 7.500 dollar en de dame
in de winkel zei dat ze oorspronkelijk rond de eeuwwisseling
in Frankrijk waren gemaakt. Dat klopt niet, want Alexander
49
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that are taken for granted in a given line of inquiry of conversation, or the sets of institutional arrangements and imaginative
preconceptions that remain relatively undisturbed in the course
of the routine activities that they help shape, resemble the second type of order.” Er is zoveel meer, teveel om op te noemen
of te citeren.
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Oltmans kreeg hem al in 1889. Nou ja, het kan kloppen dus. Ik
heb Theo in Zwitserland over dit voorval geschreven.

De locomotief uit Semarang bij mij thuis.

President Reagan heeft zijn kritiek op Jesse Jackson nu verzacht en gezegd dat de negerleider niet de verbodsbepaling
voor reizen naar Havana heeft overschreden.57 Die man kletst
maar in de ruimte.
10 juli 1984

Waldorf Astoria
Ik betaalde 291 dollar om The New York Times (per zeepost) op
Amerbos te blijven ontvangen. De informatie uit die krant
blijft onmisbaar.
Ik telefoneerde eerst met Peter. Hij zat een brief uit Paramaribo
te lezen. „Wat klink je opgewekt,” zei hij. Alles gaat goed in
Londen.
Een blindengeleidehond ontroert me. Hij draagt een bordje
mee: „Please do not pet me. I am working.”
Unger gaat in op het aspect solidariteit in de omgang van mensen onder elkaar. „We present to each other both an unlimited
need and an unlimited danger, and the very resources by which
we attempt to satisfy the former aggravate the latter.”
Hij spreekt over „group identities and social roles.” Unger: „If
57 The New York Times, 9 juli 1984, door Steven Weisman.
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we stray too far or too quickly from the collective script we are
left without a way to converse.” Dan schrijft hij: „This essay
gambles on the idea that we can develop an account of our basic human identity that is neither trivial nor fatally beholden to
the preconceptions of a particular culture.”
Ik kocht liederen van Fauré (voor de walkman) ter herinnering
aan mam aan de vleugel op De Horst. Ze zijn prachtig. Zonder
de leiding van mijn moeder zou ik van deze schoonheid nooit
genoten hebben, zoals Freddy Heath op Yale me de weg wees
naar Mahler en zoveel andere muziek.
Unger spreekt over „true identity” en zijn boek blijft me verbazen. Hoe leren we onderscheiden wat in de wereld slecht of
een illusie is? „He has to stagger through aggravated confusion
and conflict in order to cut through false constraints on vision
and action. Only then is his wisdom or his love able to accept
other people and reality itself, without superstition or subservience.” Vooral dit laatste, zonder bijgeloof en zonder onderdanigheid, is cruciaal in deze zin.
Vroege romantiek beschrijft hij als „a long series of mishaps and
illusions.” Hij plaatst „great, vulgar, generous artists like Verdi
or Victor Hugo in the bourgeois nineteenth century” tegenover „a poet such as Pushkin, who may sometimes present a
purer, more childlike version of this same tradition, combined
or juxtaposed with an ironic anticipation of the themes of late
romance.”
Unger denkt over de vraag hoe liefde of het leven te ontdoen
van „groundless prejudices of a particular myth, groundless
prejudices of a particular culture.” Hij filosofeert over de vraag
„whether there do exist a love beyond narcissism and a work
beyond illusion that might take the individual out of himself
and turn his self-division into empowerment. (…) The palace
of mirrors and illusions is glorified as the authoritative reality in
contrast to the unlovely, resistant world we no longer feel able
to reconstruct or even to imagine.” Ik ben totaal door dit boek
en het brein van Unger in beslag genomen.
Op de plee van de negende verdieping in de YMCA stonden weer
„advertenties” in welke kamers je je op welke tijd kon laten
pijpen. Ik schreef, tot mijn eigen verbazing, ernaast: Fuck gays.
Ik zag vanavond een uitvoering van het Alvin Ailey American
Dance Theatre in het Lincoln Center. Het programma bestond
uit Concerto in F, Cry, Precipe en Revelations. Het hele nichtendom was op de been, waaronder de „gay chique”, veelal oudere nichten met jonge ventjes, die dus geen partij zijn, behalve
dan hun leeftijd misschien.
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De dag begint met de mededeling in The New York Times dat er
in het jaar 2050 op onze planeet, wat Eduard en Peter niet
meer zullen meemaken, tien miljard mensen zullen leven. Dat
stelt een rapport geschreven voor de komende World Population Conference in augustus in Mexico. Meestal vallen de ramingen te hoog uit.58
Verder is George Shultz in Djakarta en heeft daar keurig het
Amerikaanse lesje ten aanzien van Oost-Timor opgelepeld. De
minister van Buitenlandse Zaken, Mochtar Kusumaatmadja,
heeft zijn land verdedigd en mijnheer Shultz vloog in een
Boeing van de AURI (luchtmacht van Indonesië) naar midden
Java om de Borobudur te bezoeken. De bekende wassen neus
en niemand rept over waar het werkelijk om gaat. Een militaire verrader en dictator zwaait de scepter ten behoeve van het
nieuwe Westerse imperialisme. Lokale Gauleiter Suharto verkwanselt voor een appel en een ei de rijkdommen van het land
aan het buitenland. Dat is wat er werkelijk gebeurt en wat werkelijk besproken had moeten worden.59
„Education by computer,” aldus Fred Hechinger, „may create
a culture of psychopaths. Teaching young children via computer will impoverish their imagination. Turning high school students into programmers prepares them for a meager job market.” 60 De introductie van computers komt volgens dit artikel
neer op „educators rushing blindly into something they do not
understand. Industry oversells a largely non-existent education
‘revolution’ (…) like when children sit ‘almost motionless,
pushing at the keyboard with one finger’ and conjure up birds
and flowers on the screen.” Professor Arthur Zajonc van
Armherst College sprak tegen de krant over „the idiocy of those
who maintain that one must start young to master the machine.” Hij zegt dat de computer geen piano is. „We are used to
hearing complaints about computers replacing the teacher. My
primary concern is that the computer may replace the growing
child.” 61
De terreur van reclame heeft eveneens in de VS een invloed bereikt dat verder gaat dan wij kunnen begrijpen, daar ben ik van
overtuigd. Bovendien is reclame totaal en geheel gebaseerd op
leugens. Het hele reclamebestel is gegrondvest op het verko58
59
60
61

The New York Times, 10 juli 1984, door Clyde Farnsworth.
The New York Times, 11 juli 1984, door Bernard Gwertzman.
The New York Times, 10 juli 1984.
In 1984 schreef ik in de kantlijn dit een stom stuk te vinden, à la De Boer van NRC
Handelsblad. In 1997 weet ik nog zo net niet of het stom is.
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E-train naar Kew Gardens
Unger blijft een gigantische verrassing. Bijvoorbeeld, wanneer
hij over het verkrijgen van een samenhangend beeld van de
mens spreekt. Of hoe de persoonlijkheid zichzelf ontdekt. Hoe
voltrekt zich het verkrijgen van kennis over een ander persoon? Wat zijn de voorwaarden om de samenleving te veranderen? Hij gaat in op „the inability to see the other individual
as a person with his own resources of secrecy and striving.”
Over de problemen van „gaining access to another mind,” of
hoe „modernism teaches us to wage an endless war against all
the concrete settings of our existence.” Hij formuleert „love as
a refined narcissism or an attempt to escape our solitude.” De
ander wordt hierdoor een fantastische projectie van onze innerlijke verlangens. Ik vrees dat dit zo waar is.
Ik bezocht mijn voormalige buurman in 1958 in Kew Gardens,
Ernst Wachs, uit Israël. Hij is nu 74 jaar en in uitstekende conditie, hoort steeds slechter maar leeft nog steeds ascetisch. Hij
bakt zijn eigen tarwebrood. Hij herinnert me in een aantal opzichten aan broer Hendrik in Kaapstad.
53
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pen van knollen voor citroenen. Het is een pure vorm van terreur op het verstand. Niemand begrijpt nog wat de gevolgen
zijn, of heeft maar zelfs in de smiezen wat hier gebeurt. En het
ergste is dat deze Amerikaanse ziekte zich geleidelijk aan over
de hele wereld zal verspreiden en ongemerkt de bovenkamers
van alle mensen zal aantasten.
Ik vraag me af waarom ik eigenlijk gisterenavond niet door de
voorstelling van Alvin Ailey dansers werd gegrepen zoals in
1982, toen ik er samen met Eduard was. Was het omdat ik nog
al veel foutjes opmerkte? Een ander aspect is misschien dat deze
moderne dans soms meer op een soort acrobatiek lijkt. Ook
compenseerde de muziek lang niet altijd voor de vele herhalingen in dansbewegingen. Het kan ook gewoon met mijn stemming te maken hebben gehad. Ook het publiek ergerde me
weer mateloos.
Bij de KLM vertelde me een Surinaamse medewerker dat mijnheer Seedorf (van mijn Suriname-dossier) in Norfolk, Virginia
een huis heeft gekocht waar hij een vrouw met twee kinderen
heeft. Ook kocht hij een grotere auto. „U begrijpt wel van
welk geld hij dat heeft gedaan,” aldus mijn zegsman. Ik begreep het niet en wil het ook niet weten. Ik stap uit in Londen
om Peter te ontmoeten maar mijn koffer gaat rechtstreeks door
naar Amsterdam.
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12 juli 1984

Waldorf Astoria hotel
Ik ontbijt altijd hier na een nacht in de YMCA.
Daniel Ortega heeft tien priesters uit Nicaragua gezet. Er zullen
best redenen voor zijn geweest. Maar paus Johannes Paulus II
heeft direct gereageerd en gezegd: „I pray to the Lord to illuminate the minds of those responsible, so that they might reverse this decision, openly harmful to the church and to the
needs of the Catholic people in Nicaragua.” 62 Je vraagt je af
wiens geest meer verlichting nodig heeft, zijne heiligheid in
Rome of Daniel Ortega?
Ik ben gisterenavond naar de film Improper Conduct geweest,
verschrikkelijk. Ik ben eruit gelopen. Het ging om anti-Castro
interviews, voornamelijk rond homoseksuele vervolgingen op
Cuba. Ik ging naar een andere film, Another Country over homoseksualiteit op Harrow. Het ging over het overlopen van
een homoseksuele spion naar de USSR met de teneur dat homoseksuelen vatbaar zijn om over te lopen.
De goudprijs zakte tot 339 dollar. Ik houd steeds minder over.
In Scribner’s Bookshop stond het boek van Unger in de sectie
literatuur. Ik heb het naar psychologie laten verhuizen.
Lunch met Lloyd deMause. „I have a dream,” zei hij, „that one
day, we, psycho-historians, will become group-fantasy analysts.” We bespraken natuurlijk ook mijn stokpaardje, waar de
groepsfantasie van een Huis van Oranje haar bestaan en duurzaamheid aan blijft ontlenen. Hij had het manuscript over Ronald Reagan in totaal naar zeventig uitgevers gezonden. Niemand wilde het uitgeven. „We know deMause, he represents
the lunatic fringe,” werd er volgens Lloyd gezegd. Hij heeft het
manuscript dus zelf geredigeerd en voor 1,50 dollar per exemplaar – dat het hem kostte – uitgegeven.63
Publiciteit krijgen bleek heksenwerk. Het eerste commentaar
in een krant op Reagan’s America was redelijke geweest. Hij was
inderdaad via mijn introductie naar William Davidson, director
of the Institute for Psychiatry and Foreign Affairs in Washington, geweest. Ze zijn nu in doorlopend contact. Hij had via
Davidson ook tal van contacten gekregen in Washington, tot
en met het State Department en het Witte Huis. Er is in ieder
geval een afdeling van Lloyds instituut in de hoofdstad uit
voortgekomen. „My book scares them. They don’t know how
to react or what to do with it.” Hij zou Unger bij Scribner’s
62 The New York Times, 11 juli 1984, door Henry Kamm.
63 Lloyd deMause, Reagan’s America, Creative Roots, New York, 1984.
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Waldorf Astoria
Als een speciale gunst – want het is herverkiezingsjaar – heeft
Ronald Reagan bepaald, dat het toestel dat minister Andrei
Gromyko van Buitenlandse Zaken van Moskou naar de Algemene Vergadering van de VN brengt voor die ene keer in New
York mag landen. Ze maken zich natuurlijk volkomen belachelijk in Washington.65
Ik heb Eduard het laatst op 17 juni gezien. Het lijkt heel lang
geleden. Zou er een brief van hem zijn op Amerbos?
Carl Sagan heeft in het Congres gezegd dat een atoomoorlog
„would cast a dense pall of smoke from burning cities over the
entire globe and shut out the sun.” Er zou een „nucleaire winter” over de aarde vallen, die maanden zou kunnen duren.
Pentagon specialisten zouden het met deze veronderstelling
eens zijn. Geschift dus.
Heliport, eastside
Een dame huurde blijkbaar een helikopter voor zichzelf en
kwam alleen uit het toestel om vervolgens in een Cadillac te
stappen. De chauffeur was zwart (goedkoper dus). Daar zie je
weer de ongelijkheid van deze samenleving. In de Sovjet Unie
is er wel meer gelijkheid over de hele linie, maar toch stinken
beiden „oplossingen”.

PANAM

64 De zwager van pianist Volodja Feltsman.
65 The New York Times, Leslie Gelb, 13 juli 1984.
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ophalen. Ook Jan van Wieringen van de Volkskrant, die ik op
zijn spoor zette, had al gebeld.
Het is overigens de mooiste dag denkbaar, een blauwe lucht en
een licht briesje, als in mei of juni.
Ik ontmoette Alex Kagan,64 die hier medicijnen studeert. Hij
werkt als fysiotherapeut in een ziekenhuis. Nog vier jaar en hij
is arts. Hij is nog steeds aan alle kanten bezig om Volodja Feltsman naar de VS te krijgen. „Kan je de Nederlandse premier niet
in zijn situatie interesseren,” vroeg hij me. Als hij eenmaal zijn
Amerikaanse paspoort heeft, kan hij nooit meer terug naar de
USSR. „Vergeet niet dat ik gezien wordt als een verrader. Ik
stelde mijn ouders voor om elkaar in Bulgarije te ontmoeten.
Maar nadat ik mij hier vestigde, mogen zij de Sovjet Unie helemaal niet meer uit.” Hij had Georgii Arbatov op televisie
gezien. „He seems a nice guy. He probably believes what he
says, but the system he represents is crazy. See what they do to
Sacharov.”
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Soms denk ik aan mam, die al tien jaar geleden overleed. Het is
zondermeer afschrikwekkend om te beseffen hoe we komen
en gaan, en vervolgens in vergetelheid raken. Kinderen vergeten maar al te gemakkelijk waar ze vandaan kwamen, de baarmoeder.
In de The New York Times 66 werd verwezen naar het nieuwe
ballet Precipice – met de Franse danser Patrick Dupond – van het
Alvin Ailey Dance Theatre, dat in première ging en oorspronkelijk voor het Ballet de L’Opéra de Paris was geschreven. Het
gaat over een popster die aan de rand van de afgrond bungelt.
„It is a two-image ballet,” aldus Anne Kisselgoff, „and while it
is hardly Mr. Ailey’s best choreography, it sports Mr. Dupond’s
blazingly committed performance and the truthfulness of its
own sentiments.” Ailey moet geïnspireerd zijn geweest door
de dood van de rockzangers Jim Morrison en Jimi Hendrix.
Dupond krijgt veel of toegezwaaid.
Professor Joshua Meyrowitz van de University of New
Hampshire is van mening dat er wel degelijk „grote leiders”
voorhanden zijn, maar wat in de weg zou zitten is „an overabundance of information about them.” 67 Vroeger hulden leiders zich in nevelen en wist je feitelijk weinig van hen. Franklin D. Roosevelt deed onzichtbaar over de radio zijn zegje.
Tegenwoordig is alles rond het Witte Huis open en bloot
zichtbaar, wat bijvoorbeeld begon met Lyndon B. Johnson, die
na een galblaasoperatie de snede op zijn pens op televisie liet
zien. Ook kon iedereen meegenieten toen Jimmy Carter het
eens bijna begaf tijdens het joggen, en hoe Ronald Reagan zat
te knikkebollen tijdens een audiëntie bij de paus.
Meyrowitz spreekt over „sidestage politics” met als voorbeeld
hoe JFK tijdens het cruciale televisiedebat tijdens de presidentsverkiezingen, met favoriet Richard Nixon als opponent, kans
zag het Amerikaanse publiek zodanig voor zich in te nemen dat
hij zou winnen, al was het maar met enkele duizenden stemmen verschil. „Television has steadily eroded the traditional
barriers between politicians onstage and a backstage area. (…)
By definition, the ‘private’ behavior now exposed is no longer
truly backstage activity, simply because it is exposed.”
Hij gaat nog verder: „In live, televised press conferences today,
even a five-second pause for thought can destroy a leader’s
credibility. (…) This element of television coverage may be at
the core of the ‘crisis of credibility’ that has plagued all our recent leaders.” Je denkt er niet aan, maar het is waar. „The cam66 The New York Times, Anna Kisselgoff, 12 juli 1984.
67 Psychology Today, juli 1984.
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Clipper Club
De helikoptervlucht van de eastside naar JFK-Airport is altijd
sensationeel met een prachtig gezicht op Manhattan. Maar zo’n
ding zonder vleugels blijft voor mij een vliegende doodskist.
Dans verder door Unger. „At any given time we are largely the
sum of our fundamental practices. But we are also the permanent possibility of revising them. We can change them. Occasionally, we can abandon one and invent another.” Dan citeert
hij William James, dat „people believe everything they can,”
wat zou moeten zijn „people believe everything they must.”
Dat is het nu juist, je moet immers niets geloven of als een automaat de redenering accepteren dat het altijd zo is geweest.
Dat is wat Alexander Mitscherlich bepleitte: „toets het ‘van
toen’ aan de realiteit van nu.” 68 Het gaat dus om „the legitimacy of our fundamental practices.” Onderzoek plegen: „in the
manner of scientists comparing alternative research strategies.”
„A social world does not become stable until its legal or customary rules can be understood and elaborated as fragmentary
and imperfect expressions of an imaginative scheme of human
coexistence rather than just as provisional truce lines in a brutal
and amoral conflict.” Een zin om driemaal hier neer te schrijven.
Het is een feit dat ik in zeventien jaar er nooit in slaagde mijn
penis in Peters mond te steken (en visa versa), maar ik ben
dankbaar hem morgen het boek van Unger te kunnen geven
als steek-in in zijn brein.
New-York-Londen
Wanneer Eduard het zou accepteren, zou ik de rest van mijn
leven aan hem wijden. Ik zou mezelf voor één keer willen
committeren.
Twintig procent van Amerikaanse gays zeggen te zijn aangeval68 Alexander Mitscherlich, Society without a Father, Harcourt Brace, New York, 1963.
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era now brings the leader close for the people’s inspection. And
in this sense it lowers politicians to the level of their audience.
(…) The camera exposes a rich range of personal features and
idiosyncrasies. It highlights politicians’ humanity and mutes abstract and conceptual rhetoric.” Hieruit volgt dat televisieoptredens soms belangrijker zijn dan de politieke programma’s in
kwestie. „Through television, we come to feel we ‘know’
politicians personally, and our response to them has become
similar to our response to friends and lovers.”
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len vanwege hun seksuele oriëntatie. Tien procent van de lesbiennes zeggen hetzelfde.
We vertrokken één uur te laat. JFK was een chaos.
14 juli 1984
Londen
Ging regelrecht naar de YMCA, waar Peter voor mij gereserveerd had, en waar een brief van hem wachtte.
Peter kwam later samen lunchen in een health food restaurant.
We gingen vervolgens naar de film Against all odds met Rachel
Walsh, en Jeff Bridges.
15 juli 1984

We dineerden gisteravond bij Kettner’s, waarbij als gewoonlijk
Edwin van Wijk non-stop ratelde, Peter zowat niets zei, af en
toe zat te gapen, op zijn horloge keek en duidelijk verveeld
was. Edwin is zeer onderhoudend, maar speelt helaas permanent toneel.
Peter had Robert Maxwell op televisie gezien en vond hem
„an arrogant basterd”. Het is natuurlijk veel erger, hij is een
crook. Ik zal nooit begrijpen waarom Aurelio Peccei met de
man te maken heeft willen hebben.
Ik vertelde Peter Karate Kid te hebben gezien. Hij antwoordde
dat hij „a beautiful guy” had gekend, een karate-expert, die onlangs een ongeluk met een motorfiets had gehad en waarvan één
been moest worden afgezet – „and he had such beautiful legs.”
Zat vanmorgen in zijn parkje te lezen in het boek van Unger,
met eerst Chopin en dan Debussy op. Ik zou straks tegen Peter
willen zeggen: I love you very much whatever you do or don’t.
Lunchte met Peter en Edwin bij Kettner. Het leven van acteurs
is erg onzeker. Peter werkt bij de Royal Opera, maar Edwin is
al enige tijd zonder werk (na vier jaar in Evita te hebben gespeeld). Peter zei voor het einde van het jaar te besluiten of hij
zal stoppen met theater. Dit was nieuw voor me. Ik hou er
mijn hart over vast. Hij bracht me een knipsel, dat prins Claus
op het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking een hoge
post had gekregen. Niet inspecteur-generaal van de strijdkrachten, zoals prins Bernhard, maar inspecteur-generaal voor
hulp aan arme landen.
Londen-Amsterdam
Peter vindt dat Engeland, zeker vergeleken bij Nederland, stilletjes op weg is een politiestaat te worden.
Ben zeer nerveus of Eduard me op Schiphol komt afhalen.
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Amerbos
Ed was niet op de luchthaven, maar er lag een brief te wachten,
verstuurd uit IJmuiden, vanuit zijn eigen flat nu.69 Dit dagboek
is een testimonium van menselijke zwakheden, angsten, uitglijders, de hele santenkraam van tekortkomingen en falen. Ik zit
nog altijd met de naweeën van zijn „verdwijning” in 1982.
De post was gevarieerd. John Holdridge, een oude bekende uit
Washington en nu ambassadeur in Djakarta, antwoordde bereid te zijn mij daar te ontvangen.70
Jermen Gvishiani heeft mijn „partner” André Schneider in
Wenen ontmoet.71 Ook dat dus geregeld.
De vader van Frieda, Jan Westerman is in Napels, Florida overleden. Ook een man die met oneerlijke methoden streed in het
genre Ernst van Eeghen. Hij werd 81 jaar.
Jan van Wieringen van de Volkskrant schreef me vanuit zijn
standplaats New York.72 Wim Jansen van Trouw zond de artikelen, die hij in Cuba schreef. Ronald Gase stuurde een antwoord naar de NRC als reactie op het artikel van André Spoor
over Gase’s boek.
Boudewijn Büch, out of all people, reageerde in Het Parool op
mijn Claus-serie in Panorama: PRINS CLAUS BIJ OLTMANS OP DE
73
SOFA.” Er zou geen greintje nieuws in zitten en mejuffrouw
Boekhoudt wordt „een afgetrapte bron” genoemd. Hij doet
mijn poging het geval Claus in een psychohistorische context
te plaatsen af, als zou ik „derderangs zelfhulpboekjes uit Amerika hebben gelezen.” Wanneer ik psychohistorische literatuur
citeer, meent Büch dat ik maar eens een behoorlijk boek over
dat onderwerp moet lezen: „dr. Oltmans”.
De NRC berichtte dat de directe vluchten tussen Paramaribo en
Amsterdam weer worden hervat.74 Dit geeft me het recht om
69
70
71
72
73
74

Zie bijlage 5.
Zie bijlage 6.
Zie bijlage 7
Zie bijlage 8.
Het Parool, 7 juli 1984
NRC Handelsblad, 13 juli 1984.
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bij Sergio Orlandini aan te kloppen om mijn onkosten en te
declareren en een consultancy fee in te dienen.
In De Volkskrant schreef Ben de Jong over het boek KGB Today: The Hidden Hand van John Barron.75 Hij eindigt met: „Dat
konden we natuurlijk wel vermoeden,” dat het USA Instituut
in Moskou met Georgii Arbatov als directeur, „volgepropt zit
met KGB officieren.” (…) „In Nederland schijnt alleen Willem
Oltmans nog te denken dat Arbatov primair een echte wetenschapper is.” Ze kunnen het niet laten, omdat ze zelf op hun
gat in Amsterdam zijn blijven zitten.
Tara Masih, de beul van oud premier Ali Bhutto van Pakistan,
is op 55-jarige leeftijd aan een hersenbloeding overleden. In
zijn 25-jarige carrière zou hij rond de vijfduizend personen
hebben opgehangen.
„Dr. John”, een Amerikaanse huurling, heeft in het blad Soldiers of Fortune geschreven dat hij met G. Tjon, A. Kiet en M.
Nasrullah van de Bevrijdingsraad voor Suriname inderdaad een
plan voor een invasie van Suriname in elkaar had gezet. De
plannen strandden door geldgebrek, en omdat de autoriteiten
in Frans Guyana de heren uitwees.76
Klaas de Vries en Maarten van Traa zijn blijkbaar naar Moskou
gegaan. Zij schijnen van gesprekken met Vadim Zagladin en
anderen de indruk te hebben overgehouden dat Moskou het
Nederlandse rakettenbesluit eigenlijk niet juist zou begrijpen.
De Vries vond, dat de Sovjets op Washington waren gefixeerd.
Haal je de duivel, het is Ronald Reagan & Co. die de sovjets
de das om proberen te doen.
In een Kamerdebat drong De Vries er vervolgens op aan dat
Hans van den Broek naar Moskou zou gaan om één en ander
toe te lichten. De minister zei dat Nederland Andrei Gromyko
eigenlijk niets te bieden had, behalve dan misschien een toelichting. Premier Ruud Lubbers zei in het debat volgens Jan
Gerritsen dat die toelichting eerst via bestaande diplomatieke
kanalen kon geschieden. Maar later, aldus Lubbers, nam hij de
wens van Klaas de Vries geheel over: „Dit kan als een toezegging worden opgevat dat Van den Broek naar Moskou zal gaan
om het rakettenbesluit toe te lichten.” 77
16 juli 1984

Sliep slecht: heel ongewoon, en lag tot 04:00 uur wakker. Had
een erectie vanwege fantasieën over making love met Ed.
75 John Barron, KGB Today: The Hidden Hand, New York, 1983.
76 NRC Handelsblad, 13 juli 1984.
77 NRC Handelsblad, 15 juli 1984.
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Eduard was gisteren om 06:00 uur van een Transavia-vlucht
thuis gekomen, en kwam tegen 16:00 uur naar Amerbos. We
zijn in het Sonesta Hotel gaan eten. Eigenlijk zag ik voor het
eerst dat hij inderdaad is veranderd, gegroeid, ouder geworden.
Ik vond hem ook nog al nerveus, en ook anders in zijn gedrag.
Hij zat voortdurend naar een tafeltje met twee kennelijk gay Japanese Airlines stewards te kijken. Ook toen later een oudere
man met een jong ventje binnenkwam, merkte hij op: „Die
jongen is waarschijnlijk van de straat,” waar hij gelijk in kon
hebben. Ik vond onze ontmoeting niet prettig. Zijn ogen waren vreemd en onrustig. Ik heb hem nooit eerder op die manier gezien.
Later terug in mijn werkkamer vroeg ik hem: „Why did you
want to see me again?” Hij aarzelde eerst, en zei toen: „Er was
iets gebeurd… maar,” en maakte de zin verder niet af en wilde
78 Zie bijlage 9.
79 Zie bijlage 10, (als voorbeeld: de correspondentie was zeer uitgebreid.)
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André Haakmat belde om te waarschuwen, dat Het Parool een
uitgebreid artikel over de CIA-affaire in Suriname heeft gehad.
Ook NRC Handelsblad had eindelijk over gebeurtenissen in Suriname bericht, maar zorgvuldig dat wat belastend was voor
Chin A Sen weggelaten.
De Centrumpartij schijnt in de Randstad te groeien. Er is weer
een huiszoeking verricht bij Florrie Rost van Tonningen in
Velp. Waarom laten ze haar niet met rust? Er zou een uit Duitsland afkomstig blad Kritik in beslag zijn genomen, waar beledigende teksten tegen Joden in zouden staan. Wat is dat toch
voor een afwijking, dat je iedereen en alles onder de zon – inbegrepen ayatollahs – voor alles wat lelijk is, mag uitmaken,
maar Joden zijn na 1945 heilig verklaard en onschendbaar.
In de post zat trouwens ook een afscheidsbrief van ambassadeur
Henk Herrenberg.78 Ik heb Haakmat nog teruggebeld en erop
gewezen altijd bereid te zijn Seedorf alsnog te interviewen. Hij
had overigens nog nooit van Charlie Wong gehoord. Ik bracht
de mening van Desi Bouterse over, namelijk dat de naam van
zijn club met het woord „verzet” een struikelblok zou blijven
vormen. Dit kwam bij de advocaat als onwil over, hij vond het
een smoesje. Ik denk echter dat Bouterse het meent.
Stapels brieven en documenten van Leo Spigt ontvangen over
mijn vordering op de VARA, die – ondanks ferme afspraken met
Hans Jacobs – mijn werk aan een film over Sovjetgas niet willen honoreren.79
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er niet over praten. Hij zei wel: „Ik denk dat 1984 een heel
goed jaar voor ons wordt.” Hij las de brief van ambassadeur
Holdridge uit Djakarta. „Ik begrijp dat je de stunt wil uithalen
op die brief een visum voor Indonesië te krijgen. Maar ik denk
niet dat het lukt.” 80
Hij is opgeroepen voor militaire dienst en ik zal doen wat ik
kan dit te helpen voorkomen, want hij wil het niet en het is absoluut verloren tijd. Het lukte indertijd met Peter ook, zij het
via Lex Poslavsky en diens contacten. Ik adviseerde hem –
evenals zijn broer Ron blijkbaar – om herkeuring aan te vragen.
Wim Verkade belde dat de BVD weer achter Ernst van Eeghen
aan zat. De BVD was inmiddels al tweemaal op het kantoor aan
de Herengracht geweest. Ook was de dame die Russisch sprak
ontslagen.
Oud-ambassadeur Van Roijen heeft tegen Ronald Gase gezegd
dat de bespreking van diens boek door André Spoor in de NRC
„nergens op leek”. Van Roijen: „Wanneer hij schrijft, dat u
kennelijk geen notie heeft van het diplomatieke verkeer, refereert hij nota bene aan een zin, die ik u in de mond heb gelegd.” Ik heb Spoor geschreven of hij met zijn verkeerde been
uit bed was gestapt.
Jan en Babette Cremer hebben op 10 juni, dus op mijn verjaardag, een zoon, Ivan, gekregen. Hij had een hartprobleem en
begon zijn leventje al met een operatie, maar hij maakt het nu
perfect. Ik heb Ed twee litho’s van Jan Cremer gegeven uit de
verzameling van Volodja Molchanov en zal Volodja 250 gulden geven. Ed: „Ik wil ze zelf betalen, ik heb al 10.000 gulden
op de bank,” zei hij.
In de NRC werd over dagboeken geschreven.81 Hans Warren
stond centraal in het omslagartikel van deze dagboekbijlage.
Hij zei dat hij wat dagboeken betrof de spits ging afbijten.
Rudy Kousbroek kletste als gewoonlijk in de ruimte. „De belangstelling voor egodocumenten werd in de loop van de tijd
steeds groter,” schreef Manet van Montfrans, „het gevoel voor
discretie nam af, en de periode die er tussen de dood van de
schrijver en de publicatie van zijn literaire nalatenschap verstreek werd korter.” Ik wist niet dat Gide zelf tot publicatie van
zijn dagboeken was overgegaan.
K.L. Poll: „Het dagboek bewijst ook goede diensten als Klaagmuur.” Als er iets afschuwelijks gebeurt, „ligt het toegewijde
klachtenboek zonder morren klaar om me te troosten. Nergens
80 Hij zou hierin gelijk krijgen, maar het moest geprobeerd worden.
81 NRC Handelsblad, 13 juli 1984.
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Heb bijna twaalf uur geslapen. Ik denk wederom dat ik zonder
Eduard niet kan leven.
Volodja Molchanov vertelde een interview aan de VARA-radio
te hebben gegeven, en onder meer te hebben gezegd dat hij
veel had geleerd van André Spoor, Willem Brugsma en Willem Oltmans… Ik vond dat bespottelijk, want hij heeft nauwelijks ooit iets met Spoor of Brugsma te maken gehad, dus zei:
„Je ratelde beroemde namen op, maar je had met mij moeten
beginnen.”
82 NRC Handelsblad, 11 mei 1984.
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vind een mens zoveel begrip voor zichzelf als in zijn levenscahier.” Heb hier over nagedacht. Voor mij is mijn dagboek
kortweg een reportage. Ik wil vasthouden wat er is gebeurd,
hoe het is gebeurd, en misschien zelfs weten waarom iets is gebeurd. „Ons dagboek,” aldus Poll, „bevat de notulen van ons
lot.” Zo is het.
Enige tijd geleden schreef ook Maarten ’t Hart over de uitgave
van brieven en dagboeken in de reeks Privé Domein. Hij bejubelde de autobiografie van Konstantin Paustovsky – de schrijver wiens naam ik in de USSR zo dikwijls hoorde. Maar waarschuwde: „Het blijft een hachelijke zaak om memoires te
schrijven.” Hij noemde twee gevaren: valse herinneringen en
hearsay, en de tweede: de verleiding door verdraaiing, verfraaiing, weglating en toevoeging van feiten om de eigen levensgeschiedenis tot een heldenepos te maken.82 Het eerste gevaar bestaat in mijn geval nauwelijks, want ik sla geen dag over. Het
tweede is me bekend en ik waak er voor.
Frans Kellendonk zegt: „Ik houd een dagboek bij dat ik beschouw als een soort boekhouding van invallen en gedachten,
die ik later in mijn werk kan gebruiken. Mijn dagboek heeft een
therapeutisch doel.” Zou dit waar zijn? Hoe kan je van je dagboek een therapeutisch doel maken? Pas als je het eens zal teruglezen, zal het wellicht een therapeutische werking of invloed
kunnen hebben. Frans houdt pas acht jaar een dagboek bij: „Gezien de inhoud lijkt het me overbodig het ooit te publiceren.”
Carel Enkelaar heeft er blijkbaar spijt van geen dagboek te hebben bijgehouden. „Soms denk ik: ik had meer moeten opschrijven, maar dan is het te laat. Een jaar later denk ik vaak:
had ik het toch maar gedaan” De clou van een waardevol dagboek is discipline en continuïteit, zoals toen ik in 1940 begon,
en zelfs daarvoor.
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„Ja, dat zei Consuelo ook, maar ik noemde alleen de freelancer
het laatst.” Dat zijn de kleine slippers, die me toch niet ontgaan.
Zond Georgii Arbatov het boek over Ronald Reagan van
Lloyd deMause en suggereerde dat hij de schrijver zou uitnodigen een lezing te komen geven op het VS Instituut in Moskou.
Yasuko Kawaguchi, president van Simul Press in Japan schreef
25 juni de eerste 71 pagina’s van mijn Sukarno-manuscript te
hebben ontvangen. Punt. Ik heb geantwoord, of hij wil ophouden „to beat around the bush” en of hij het Sukarno-boek
wil hebben of niet.
Wim Hazeu schreef dat hij vreesde dat een aantal argumenten
van Spoor in de NRC op het boek van Gase „onweerlegbaar”
zijn. Dat komt ervan wanneer je als uitgever de prestigieuze
Spoor hoger aanslaat als je eigen auteur. Ook was Hazeu het
artikel van Boudewijn Büch tegen gekomen met diens kritiek
op de Claus-serie in Panorama. Hij refereert aan Büch als „belezen” en adviseert mijn oom Poslavsky als de bliksem te raadplegen om de door Büch gesignaleerde euvels weg te werken
in het Claus-manuscript. Hazeu komt op deze manier bij me
over als een zwakke broeder, die niet vreemd is van het Henk
van der Meijden-syndroom: namelijk het opkijken naar „de
grote namen” en er à priori van uitgaan dat ze gelijk hebben,
zoals in dit geval Spoor en Büch.
Ook biedt Wim weer aan mijn agent te worden. „Dat zal inhouden dat je niets meer voor niets doet, en je elke persoon of
instantie, waar ook ter wereld, naar mij verwijst voor de financiële afwikkeling. Vraag me zeer af of ik mezelf met huid en
haar aan deze mijnheer zou moeten verkopen.
Wim Verkade heeft een gesprek van tweeënhalf uur met de
BVD gehad. De BVD-er wilde het gesprek ’s avonds houden.
„Hij draaide blijkbaar overuren,” zei Wim. Hij was een jonge,
beetje kale kerel die zich Bennink noemde. De ontmoeting
vond plaats op een politiebureau. De man wilde weten hoe
Ernst van Eeghen alle kosten voor zijn reizen bij elkaar kreeg,
en vooral met welke personen uit de Sovjet Unie hij contact
had en wie van deze mensen Van Eeghen beïnvloedden. Ernst
van Eeghen schijnt Buitenlandse Zaken te irriteren met zijn activiteiten. „Ik heb Bennink gezegd,” aldus Verkade, „dat naast
het bed van Van Eeghen een gebed hangt, waardoor hij zichzelf als een soort vredesapostel beschouwt. Zijn reizen worden
geboekt door Intrata, een van de bedrijven hier van Ernst van
Eeghen. Het opmerkelijke is overigens, dat Intrata ingeschreven staat in Tanzania, en failliet is, dus hoe kan dit allemaal als
er niets meer valt te halen?”
64

83 Die handel had Van Eeghen mij per contract toegezegd.
84 Vrij Nederland, 23 juni 1984.
85 Herald Tribune, 18 juli 1984.
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„Ik heb de BVD-man gezegd dat het mij een raadsel is dat de
Nederlandse overheid nog zaken met Van Eeghen wil doen.
De regering gaf indertijd geld in verband met ontwikkelingsprojecten, welk geld prompt door Van Eeghen naar de ABN
werd overgeboekt, en waarmee hij is gaan speculeren. Ook
vrachtrabatten zijn door Van Eeghen altijd in eigen zak gestoken. De autootjes van Erika van Eeghen worden op naam van
Intrata rond gereden, opdat ze maar niet aan de miljoenen van
de familie Van Eeghen hoeven komen. De Russisch sprekende
medewerkster, Van Casbergen, heeft vier reizen naar Moskou
gemaakt in verband met de levering van chemicaliën,83 en ook
die kosten werden afgeschreven op Intrata. De overheid vertrouwt het allang niet meer, want ieder jaar komt er een rijksaccountant naar de boeken kijken,” aldus beweerde Verkade
tegen de BVD-man gezegd te hebben. Frisse heer die Van
Eeghen.
Roland Gase en Caroline kwamen aanwippen. Ik kreeg zijn
boek. Hij vertelde dat Jérôme Heldring had geschreven: „voor
zover Oltmans betrouwbaar is.” Daarop had Gase aan Heldring
geschreven dat de dagboeken van Jan de Quay, die hij had ingezien, en mijn dagboeknotities „precies hadden geklopt.” Joseph Luns had voor toezending van het boek bedankt en gezegd dat zijn beleid altijd door het parlement gedekt was
geweest. Geen wonder wanneer je een parlement voorliegt,
zoals Luns deed. Van iedereen was Van Roijen het meest enthousiast geweest over zijn boek. Ronald had intussen nog
geen betaling van Vrij Nederland ontvangen voor het stuk dat
hij voor dat weekblad had geschreven.84 Ook een toegezegd
voorschot van Anthos (Wim Hazeu) was nog altijd niet binnen. Ik opperde dat hij wellicht zou kunnen assisteren met het
schrijven van de memoires van Hans Teengs Gerritsen.
„Freud’s books,” aldus Daniel Goleman, „were among the first
to be burned.” 85 Desondanks kon een neef van Hermann Göring, Matthias Göring een nationale Duitse psychotherapeutische club oprichten en waren zij onder het nazibewind actief.
Het German Institute for Psychological Research and Psychotherapy (van deze Matthias Göring) bevond zich in Berlijn.
Het artikel van Goleman wijst er ook weer op dat homoseksualiteit in nazi-Duitsland als een misdaad werd gezien. Ik denk
dat ik niet graag de SS’ertjes, die desondanks bij elkaar in de
broek hebben gezeten, de kost zou willen geven.
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Hans Maarten van den Brink zegt in de NRC dat Hans Warren
zijn best doet om de best gedocumenteerde schrijver binnen de
Nederlandse letterkunde te worden. De eersten zullen de laatsten zijn. Laat hem maar in de waan. Het zij hem vergund. Je
hebt nu-mensen en nu-schrijvers en je hebt straks-mensen en
straks-schrijvers. Ik probeer wat nu gebeurt niet ook nu binnen
te halen. De wereld draait nog wel een tijdje mee. Ik richt me
op straks. Hans Warren denkt en zegt: „Kennelijk moet ik op
dit gebied (van dagboek schrijven) het spits afbijten.” Laat hem
dit maar denken, opdat het hem gelukkig zal maken.86
Het is, alsof ik me mooier voel nu ik weer met Eduard herenigd ben.
19 juli 1984

Desi Bouterse heeft zich op 3 juli blijkbaar laten ontvallen dat
er de laatste tijd tussen Suriname en Nederland „topgesprekken” waren gevoerd. Die reeks ging van start als gevolg van
mijn initiatief om Desi en ambassadeur Hoekman weer aan één
tafel te krijgen. Het schijnt dat premier Wim Udenhout al in
mei een gesprek met Hans van den Broek heeft gehad in Washington. Den Haag heeft de mededeling van Bouterse bevestigd.87 De gesprekken werden „in de marge van internationale
conferenties gevoerd,” aldus het ministerie van Buitenlandse
Zaken. Van den Broek liegt dus weer, want de gesprekken van
Bouterse met Hoekman waren direct en onder vier ogen. De
vaste Suriname-ouwehoeren in de Tweede Kamer, Aarts, Knol
en Weisglas, hebben de regering om opheldering gevraagd en
willen de inhoud van de pourparlers weten.
Gerrit Jeelof, vicepresident van Philips, heeft op een persconferentie in Eindhoven gezegd dat zijn bedrijf „kansen ruikt in
China.” Er is nu al een jaaromzet van 100 miljoen in Peking.88
De VS en de USSR zijn het eens geworden om een nieuwe hotline tussen Washington en Moskou te openen.89
Gisteravond heb ik ten langen leste Raymond Westerling ontmoet. „Ik heb een drukkerijtje,” vertelde de 65-jarige houwdegen uit Indië. „Sta soms als een gastarbeider te lassen. Ik heb
naast mijn AOW slechts een invaliditeitspensioentje. Hij werd
door tal van Surinamers benaderd in verband met het organiseren van een militaire actie tegen Bouterse, onder wie Haakmat,
Bottse, Chin A Sen en anderen. Maar hij had steeds gezegd niet
86
87
88
89

NRC Handelsblad, 13 juli 1984. Zie ook pagina 62.
NRC Handelsblad, 4 juli 1984.
NRC Handelsblad, 5 juli 1984.
Washington Post, Walter Pincus, 18 juli 1984.
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90 Brief d.d. 17 juli 1984.
91 NRC Handelsblad, 18 juli 1984.
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bereid te zijn mee te doen aan een actie tegen Bouterse. Hij zal
getipt zijn door het militaire „establishment”, dat altijd achter
Desi heeft gestaan.
Er stond nog een Impromptu van Chopin op mijn walkman te
draaien, toen Westerling dit zag vroeg hij verschrikt: „Je neemt
me toch niet op?”
„Hoe slecht ken je mij? Je weet toch dat ik zo niet werk.”
„Ja,” antwoordde hij, „maar dat is wel hoe journalisten over je
spreken, ook al weet ik dat het hier om beroepsjaloezie gaat.”
De NOS werkte aan een vierdelige documentaire over Raymond Westerling. Ze zijn er zelfs voor naar Japan geweest om
informatie te halen.
Carel Enkelaar leende ik ooit eens Westerlings eigen boek,
maar kreeg dat natuurlijk nooit meer terug.
Geleidelijk aan kwam de aap uit de mouw. Er was een Surinamer, een wachtmeester bij de Nederlandse politie van 28 jaar:
„Hij staat met Suriname op en hij gaat met Suriname naar
bed,” aldus Westerling. De clou van het verhaal: ik moet de
man bij Desi Bouterse brengen.
„Je begrijpt toch wel dat ik het niet in mijn hoofd haal om iemand van wie ik niets weet, en die ik niet ken, aan te bevelen
aan Bouterse?” Ik voegde eraan toe: „Dat zou wel een al te gemakkelijke wijze zijn om Bouterse uit de weg te ruimen.” Hij
zou zorgen dat ik de man in kwestie eerst zou ontmoeten en
leren kennen.
Arie Kuiper van De Tijd schrijft dat ik met het vragen van een
honorarium voor het Arbatov-artikel van 250 gulden, „ (…)
dit keer te bescheiden ben geweest.” Hij verhoogde het bedrag
naar 400 gulden.90
Desi Bouterse arriveert vandaag in Nicaragua. Tegelijkertijd
publiceerde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een nieuw rapport om te onderstrepen dat Nicaragua „het
centrum van een internationaal subversief netwerk” zou zijn.
Hans van den Broek heeft inmiddels op vragen uit de kamer
van Aarts, Knol en Weisglas geantwoord dat zal worden gestreefd naar het geleidelijke herstel van de contacten met Paramaribo. Hij onderstreept – en liegt dus opnieuw – dat de contacten die plaats vonden „steeds zijn uitgegaan van Surinaamse
kant.” 91
Florrie Rost van Tonningen zal worden vervolgd vanwege het
verspreiden van racistische geschriften. Officier van justitie,
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P.L.C. Tideman in Arnhem is net zo’n plebejer als een racist
dit is.92
Ik heb ambassadeur Beletski gevraagd of ik Michail Gorbatsjov
voor televisie zou kunnen interviewen. Volodja Molchanov
vertelde dat de ambassadeur mijn verzoek per post naar Moskou had verzonden: „Wat betekent dat hij je verzoek niet zo
belangrijk vindt.”
Voor het eerst zie ik een gesprek met Peter Handke op televisie. Hij heeft een bijzondere stem. Hij heeft haast geen kin en
maakt een vreemde indruk. Hij straalt niet de vonk uit die ik
had verwacht.
Telefoneerde met Peter. „I cried, from fear, because it is not to
be believed that I am in contact again with Eduard,” zei ik
tegen hem.
20 juli 1984

Ambassadeur Beletski heeft het volgende tegen Stan Huygens
gezegd: „De Telegraaf is een gevaarlijk krant. Een uiterst gevaarlijke krant. Drinkt u nog een glas wodka mijnheer…” 93 Een
Sovjetdiplomaat in Nederland heeft alle recht dit te zeggen,
ook na wat er zich in 1973 in mijn huis afspeelde. Hij liet er op
volgen, „zeer ontevreden” te zijn dat er nog altijd geen Sovjetconsulaat in Rotterdam was, terwijl de sovjets in Antwerpen
een consulaat, een eigen school, eigen sportvelden, een Zeemanshuis en een diamantbank hebben. Beletski lanceerde een
lange lijst klachten, inbegrepen dat Buitenlandse Zaken zijn
brieven niet beantwoordde. In een ander artikel neemt De Telegraaf het dan uiteraard weer op voor Hans van den Broek en
Buitenlandse Zaken. Hoe kan het anders. Het is een krant die
altijd samenspeelt met duistere krachten, die kans zien een fotograaf in mijn huis te smokkelen via mijn oudste vriend in de
journalistiek Henk Hofland.
Peter belde op uit Londen. De artikelen, die ik uit New York
had gezonden waren als altijd „raak”. „Jij weet precies wat me
interesseert,” zei hij.
Blader in Gase’s boekje. Hoe durfde Van Roijen ooit te verklaren dat ik slecht gezelschap was in de groep Rijkens. De
stumper ging af op wat anderen, als van het kaliber Luns en
Boon, hem over mij hadden verteld en droeg het geklets de
rest van zijn leven met zich mee. Kan je nagaan wat er aan navenante onzin in zijn brein nog meer lag opgeborgen.
Luns (p.p. 201): „De heer Oltmans verkondigde onzin, dat wa92 NRC Handelsblad, 19 juli 1984.
93 De Telegraaf, 20 juli 1984.
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Ging aan de vleugel zitten en begon te spelen, waarop het
beeld van Anton Constandse in mijn gedachten opkwam. Ik
94 Ronald Gase, Misleiding of zelfbedrog, (voetnoot pagina 219). Anthos, Zeist, 1984.
95 The Sunday Times, 15 juli 1984.
96 The New York Times, 17 juli 1984.

69

Amsterdam

ren de sprookjes van Moeder de Gans. Het was en is beneden
mijn waardigheid er op in te gaan.” Gelukkig wijst Ronald
erop – in een voetnoot dat dit „toch wel ver aan de feiten
voorbij ging.” 94
Antinoüs (20) was de minnaar van de Romeinse keizer Hadrianus. Op een dag dreef zijn lichaam in de Nijl. Er is bij uitgeverij Weidenfeld in Londen een boek over deze affaire verschenen waarvan je moet hopen dat het de feiten dekt.
Royston Lambert, de onderzoeker, heeft geprobeerd het ware
verhaal te reconstrueren. De keizer verklaarde Antinoüs tot
god en startte een cultus rondom hem. Hij liet een stad bouwen, Antinoöpolis, ter herinnering aan de jongeman. En, toen
keizer Hadrianus enkele jaren later stierf waren beelden en medaillons van Antinoüs over het hele Romeinse keizerrijk verspreid, als een soort James Dean in de oudheid. Maar hoe
kwam de schone jongeling aan zijn einde? Werd hij vermoord?
Pleegde hij zelfmoord? Lambert draagt een aantal mogelijkheden aan, maar gelooft toch uiteindelijk aan zelfmoord. Er waren drie redenen voor: Antinoüs verkeerde in grote ongerustheid over zijn plaats in de keizerlijke entourage, vooral nu hij
van adolescent volwassen werd. Maar de belangrijkste reden
zou zijn geweest dat hij zichzelf voor zijn geliefde wilde offeren.95 Jammer eigenlijk dat er geen films of video’s van die tijden in de geschiedenis zijn, zodat we precies zouden weten of
het om een verhaaltje uit Moeder de Gans gaat, of konden zien
hoe men in de Romeinse tijd werkelijk leefde en liefhad. En
niet door Hollywood-fantasten verwoord, maar echt, zoals het
was.
Jane Brody schreef over hoe familiefoto’s „powerful documents” zijn van de „emotionele alsmede sociale geschiedenis
van een gezin.” 96 Er wordt zelfs gesproken over „fototherapie”
als onderdeel van „psychotherapie”. Fotoanalyse kan helpen
„to arouse awareness, diminish resistance to therapy, correct a
distorted self-image and distorted memories of events, document important changes in a family or individual, and help
people to acknowledge otherwise ‘unacceptable’ feelings and
thoughts.” Ik wil mijn dagboeken zoveel mogelijk illustreren.
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stond op en telefoneerde hem. Het gaat slecht met zijn vrouw
Gerda. We spraken over de situatie in de wereld, zoals we altijd
hebben gedaan. Hij vond de Reagan-kliek „een stelletje psychopaten”. Hij schrijft nog wel eens hier en daar, en geeft soms
een interview. Hij zei mijn telefoontje zeer op prijs te hebben
gesteld. Ik zal die man nooit vergeten.
Het boek97 van Lloyd deMause over hoe Amerikanen „paranoid fantasies” met elkaar delen is kennelijk een voortzetting
van zijn eerdere werk, zoals zijn boek over Jimmy Carter98 en
zijn Foundations of Psychohistory.99 Hij gaat er vanuit dat psychohistory „is the science of historical motivation – no more,
no less.” Hij stelt: „It is only by discovering the Hitler in ourselves that we can understand Hitler. If one denies one has a
Hitler in himself one cannot apply psychohistory. I, like Hitler,
have been beaten as a child, have been frightened and resentful
as a youth. I recognize (these aspects of Hitler’s youth in myself ) and can feel in my own guts the terrors he felt that helped
produce the European Götterdämmerung.” Ook hij valt terug op
Freuds „view that whole groups can be pathological, a view
that seriously disturbs historians.”
In het eerste hoofdstuk, The Shooting of Ronald Reagan, The
King Must Die, analyseert deMause wat er in Amerika speelde
op weg naar de moordaanslag op Ronald Reagan in Washington door John Hinckley. Hij gebruikt honderden cartoons en artikelen uit Amerikaanse tijdschriften om te illustreren welke
gevoelens er leefden in de VS en wat tekenaars en journalisten
tot uitdrukking brachten.
Ik bewaarde bovenstaand cartoon (zie volgende pagina) van
Morin uit de Miami Herald omdat dit zo prachtig de draak
steekt met de walgelijke en opzettelijke anti-Kremlin houding
van de Reagan en de algemene impasse in contacten tussen de
supermachten anno 1984.
22 juli 1984

Tergend langzaam kruipt de dag voorbij tot Eduard arriveert.
Worstel nog met de inleiding voor het Claus-boekje.
Middernacht
Hoe kan ik ooit deze dag beschrijven? Ed reed kort voor elf
uur weg vanavond. Ik sprong meteen op de fiets, en reed de
97 Lloyd deMause, Reagan’s America, Creative Roots, 1984.
98 Lloyd deMause, Henry Ebel, Jimmy Carter and American Fantasy: Psychohistorical Explorations, Two Continents, New York, 1977.
99 Lloyd deMause, Foundations of Psychohistory. Creative Roots, New York, 1982.

70

■

MEM38revisie_MEM 11-01-16 10:09 Pagina 71

Amsterdam

polders in. Heerlijk alleen. Napret. Het laatste wat hij zei was
„bel je?”.
Hij neemt geleidelijk aan weer steeds meer van zijn spullen, die
nog hier waren, mee naar zijn huis, zoals de samovaar uit de
Sovjet Unie, die ik van Olga Chechotkina had gekregen. Hij
was nu erg rustig, niet als de vorige keer, toen ik hem nauwelijks herkende. We raakten in een diep en intiem gesprek.
Daarbij keek hij nog steeds zo lief, en met zoveel affectie, I
could eat him alive. Opnieuw vroeg ik wat hem ertoe had gebracht weer terug te komen. „Dat vertel ik nooit…,” was zijn
reactie. Dat begrijp ik dus niet. Ik vroeg of hij zijn ervaringen
in New York thuis had verteld: „Nee, want ze hoeven niet alles te weten.”
Ed heeft kennelijk besloten voorlopig geen love affairs te beginnen. Wat de afgelopen twee jaar gebeurde is de schrik van zijn
leven geweest. Hij gelooft ook niet meer in het sprookje van
de prins en prinses die eeuwig gelukkig verder leefden… Het is
toch eigenlijk veel belangrijker om jonge mensen de grenzen
van menselijke relaties en daarmee de reële mogelijkheden
voor te houden, dan de stelling van Pythagoras? Hij zei egoïstischer en egocentrischer te zijn geworden en nu eerst aan zichzelf te denken.
Luns zat vanavond bij Jan Lenferink. Hij zag er meer verlopen
71
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uit dan ooit, een vieze oude man. Hij zei nota bene te overwegen lezingen in Amerika te gaan geven. Henry Kissinger had
hem gisteren het adres van een manager in de VS opgegeven. In
1958 probeerde de smeerlap via ambassadeur van Roijen mijn
lezingencontract in New York ongedaan te maken.100
Heb opnieuw, nu schriftelijk, contact met Ron Wunderink, de
rechterhand van Orlandini gezocht, om, sinds de KLM weer op
Suriname vliegt af te kunnen rekenen, volgens de condities die
ik vorig jaar had gesteld. Intussen is een VN-commissie onder
leiding van de Keniaanse jurist Amos Wako in Paramaribo gearriveerd om de zaak van de Decembermoorden uit te gaan
zoeken. Mijnheer Wako kan zich de moeite besparen. Daar
komt niemand achter.
Frans van Klaveren heeft andermaal in de NRC101 uiteengezet
waarom hervatting van de Nederlandse hulp aan Suriname
„nog niet mogelijk” zou zijn. Er zal eerst door Bouterse ernst
moeten worden gemaakt met herstel van de democratische
verhoudingen en de rechtszekerheid. Het betoog van deze
„onafhankelijke journalist” zou op Buitenlandse Zaken geschreven kunnen zijn. Jammer dat oud-ambassadeur Hoekman
niet naar buiten kan brengen – laat staan in een artikel voor
NRC Handelsblad kan samenvatten – hoe de kaarten werkelijk
liggen in Paramaribo.
23 juli 1984

In de trein van Amsterdam naar Houten
Passion van Roberto Unger zou zich lenen om vrijwel in zijn
geheel in mijn Memoires te worden opgenomen. Het boek staat
pagina na pagina vol met uitgewerkte gedachten, die volkomen passen in deze tijd, en problemen analyseren waar de gemiddelde sterveling, als gevolg van zijn dagelijkse beslommeringen, nooit aan toe kan komen. „Trust is the climate in
which these passions (faith, hope and love) flourish. Forgiveness is the antecedent and the preserver of trust. In the course
of social life people shoot at each other an endless flurry of poisoned arrows: all the voluntary and involuntary harms they do
one another.” Ik stop dan met lezen en mijmer eerst over de
term „poisoned arrows”. De dertig jaar dat ik journalist ben,
heb ik vanuit Den Haag, maar ook vanuit andere totaal onverwachte richtingen diverse giftige pijlen op me afgeschoten gekregen. Zoals de pijl afgeschoten door Henk Hofland; die een
lifter meebracht naar mijn huis, wat achteraf een fotograaf van
100 Zie Memoires 1957-1959.
101 NRC Handelsblad, 24 juli 1984.
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de mij vijandig gezinde Telegraaf bleek te zijn. Zoals insecten
op den duur een afweermiddel tegen DDT of zelfs kininepillen
vormen, zo heb ik een van lieverlede afweermechanisme gecreëerd tegen de giftige pijlen van vriend en vijand.
Dan lees ik verder bij Unger (pagina 73); „Each person feels
drastically limited in the initiatives he can take by his earlier
history of animosities and resentments. By the same token, he
is prevented from running the risks of vulnerability that render
faith, hope, and love possible. The experience of empowerment makes it easier to tear the poisoned arrows out.” „Mijn
schild ende betrouwen” is ondoordringbaar voor giftige pijlen
van vijanden, leugenaars en andere lamstralen uit de jungle om
ons heen, omdat bij mij „faith, hope and love” in mijzelf tegen
de stroom in intact zijn gebleven. Zij zijn geworteld in mijzelf
en hebben geen vitaminen meer van buitenaf nodig, want ik
heb die buitenwereld voldoende leren kennen om er mijn
conclusies uit te trekken.
Ik was zo verdiept in Unger dat ik Houten voorbij ben gereden,
waar ik een bezoekje aan de weduwe Adèle Croiset wilde brengen. Ik moest vanuit Culemborg met de trein terug, maar had
in Houten een heel prettig en direct gesprek met haar gehad.
Zij woont aardig, in een nieuw huisje, met veel spulletjes van
Gerard om haar heen. Zij is er diep van overtuigd – en misschien is het wel waar – dat hij ook nog altijd om haar heen is.
Wanneer hij verschijnt, spreekt zij ook tegen hem. Er was door
iemand een foto van haar genomen waarop naast haar een gecompliceerde wolk verscheen. Adèle is overtuigd dat dit Gerards aanwezigheid bewees. Ik zal haar nog vele jaren kennen.
Desi Bouterse heeft in Managua gezegd dat het een vergissing
is geweest om indertijd een snelle band met Cuba aan te gaan.
Hij verwees naar de Amerikaanse invasie van Grenada, en zei
vervolgens: „Wij wilden geen voorwendsel geven voor een invasie van ook ons land.” Hij omschreef de betrekkingen met
Havana als „van vader tot zoon en niet als van broer tot broer,”
waar vermoedelijk een grond van waarheid in zit. Althans, ambassadeur Osvaldo Cardenas kennende, zou zijn optreden door
de Surinamers op die manier aangevoeld kunnen zijn.
De NRC meldt dat er gigantische bonje binnen de Centrumpartij is uitgebroken. Kamerlid Janmaat en partijvoorzitter Nico
Konst beschuldigen elkaar van rebellie en verraad. Het is jammer dat zich geen serieuze en ervaren mensen bezig houden
met rechtse gevoelens onder het electoraat, en die op een verstandige en behoorlijke manier kanaliseren in een authentieke
rechtse partij.
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Zijn dromen onzin of, zoals Freud meende, „de koninklijke
weg naar het onbewuste”? Daniel Goleman schrijft: „In recent
years some researchers and neuro-scientists, using new, sophisticated techniques for measuring brain activity during sleep,
have attacked Freud’s view. They assert that dreams are essentially nonsense that have no psychological significance whatsoever.” Hieruit volgt dat „all therapeutic uses of dreams may be
much less valid than had been thought. But already there are
some signs of compromise.” 102
Freud zag dromen als „upsetting impulses that the mind has
disguised.” Morton Reiser, professor psychiatrie aan Yale:
„The psychological work done in dreams is to disguise these
impulses so they won’t be disturbing and to keep the sleeper
from waking…In a nightmare the disguise is inadequate: the
disturbing material breaks through and the person wakes up.”
Ik denk nog steeds dat de werking van dromen anders is. Er
wordt gesproken over REM (Rapid Eye Movement) slaap en
non-REM-slaap. Dromen zouden verband houden met de
REM-slaap. Het drieënhalf pond protoplasma, waar zich deze
drama’s in afspelen, draait op chemische en elektrische processen van „information processors” (neuronen) en alles wat ermee samenhangt.
Gedurende uren van vol bewustzijn wordt de verkeerstoren
van de mind bewust en stipt gemanaged. Val je in slaap, staan
volgens mij de verkeerslichten van het brein permanent op
oranje, en gaat de „information stored in the brain” ieder zijns
weegs. Met andere woorden, er ontstaat een informatiechaos
met flarden van „truth and facts” en flarden vol onzin, wanneer
verkeer van rechts niet langer voorrang wordt verleend…
Francis Crick (Nobelprijswinnaar) en Graeme Michison van
Cambridge zeggen dat REM-slaap „is the occasion for the brain
to eliminate mental activity that might interfere with rational
thought and memory. Their view holds that during a day the
brain makes many more connections between brain cells than
are needed for efficient thinking and memory,” aldus Goleman. „The function of dreams, they say, is to ‘unlearn’ or
purge the brain of these unneeded connections. According to
this view, what goes through the mind during a dream is merely the result of a sort of neural house-cleaning.” Aardige theorie, maar wanneer het bewustzijn sluimert, op non-actief staat,
bevinden „will-power and concentration” zich ook op neutraal. Hoe kan onder deze omstandigheden een opdracht tot
102 The New York Times, 10 juli 1984.
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Droomde voor de zoveelste maal over een clandestien bezoek
aan Indonesië en mijn vriendin in Djakarta Penny Hedinah.103
Ik werd gevolgd door spionnen van Suharto. Bij Penny zat een
andere man, die me echter vertelde, dat ze geen affaire met elkaar hadden.
Vind een knipsel, toen ik op reis was, van Jan Gerritsen. „Bouterse heeft gebrek aan realiteitszin.”104 Hoe weet mijnheer Gerritsen dit zo zeker, dat hij het zijn lezers durft voor te houden?
Desi heeft duidelijk gemaakt dat er de nodige tot dusverre geheime contacten waren geweest met Den Haag. In reactie op
die ontboezeming heeft men hier nog eens de puntjes op de i
gezet. Gerritsen baseert zijn verhaal op de stelling dat het in Paramaribo niet zou zijn doorgedrongen dat het Nederland ernst
zou zijn met de voorwaarde van eerst rechtszekerheid en democratisering en dan zal men wel eens zien of Madurodam bereid is tot normalisering over te gaan. Bouterse weet maar al te
goed hoe er in Den Haag wordt gedacht en geredekaveld over
Suriname. Hij stelt echter dat het de hoogste tijd is geworden
dat men zich aan de monding van de rivier de Rijn eindelijk
eens echt gaat verdiepen in wat er in Paramaribo werkelijk
wordt gevoeld, gedacht of gewenst. Want daar weet collega
Gerritsen met zijn kletsverhaal natuurlijk nul komma nul van.
In hun oneindige waanwijsheid weten Aarts, Knol of Weisglas
dit evenmin.
Wat zegt dit plaatje de lezer?105 In het begeleidende artikel staat, dat zevenduizend volgelingen van
Maharishi Mahesh Yogi
in Iowa bijeen zijn geweest. Zij woonden er de
Taste of Utopia-conferentie bij. Tien jaar geleden
werd hier begonnen met
het bouwen van de Ma103 Het zusje van een vriend van mij in het leger, Machram Tjokrodimurti. Correspondeerde mijn hele leven met haar en zag haar vanaf 1994 (dankzij premier Lubbers,
die mij meenam) weer terug in Djakarta.
104 NRC Handelsblad, 5 juli 1984.
105 VS News & World Report, 25 juni 1984.
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zuivering van „unneeded connections” tot stand komen? „We
dream in order to forget,” aldus Crick en Michison.
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harishi International University. Het doel: „Transcendental
meditation produces orderliness in brains. It is called the super
radiance effect,” aldus Charles Alexander van Harvard University.
Bij mij springen de lichten op rood bij deze foto. Deze illustreert niet Ungers „faith, hope and love”, maar chaos, radeloosheid en onzekerheid, waarbij men door angst gedreven
zich vastklampt aan een strohalm uit India, een variant op een
levende Christus die mentale orde, zekerheid en liefde moet
overdragen als conditio sine qua non voor deze horde om
voort te kunnen bestaan. Voor mij zijn dit genre „geloofsovertuigingen” zoiets als de bekende Chefarine tegen hoofdpijn –
oplossingen van tijdelijke aard.
Een artikeltje van Jos Schneiders in de Haagse Post106 druipt
weer van de valsigheden. Ze kunnen het niet laten. Ik heb nu
maar eens – nu iedereen aan het praten is geslagen – ook een
duit in het zakje gedaan en de lobby via Hoekman, eveneens
ten behoeve van de KLM in Suriname, uit de doeken gedaan.
Maar het toontje van Schneiders moet alles in het ongeloofwaardige en belachelijke trekken. Bij de inhoudsopgave word
ik als „Desi’s postiljon d’amour” omschreven. Terwijl iedere
stap die ik in Suriname heb gezet het product was van mijn eigen brein. Ook heb ik Hans van den Broek kunnen neerzetten
als „apert onwaarheid sprekend”, over hoe de contacten tussen
Den Haag en Paramaribo tot stand waren gekomen.
Ik liep bij Jan en Babette Cremer binnen. Zoontje Ivan had
zelfs twee operaties, één na vijf dagen volgend op zijn geboorte en een tweede na drie weken. Een vrouwelijke chirurg had
de handelingen verricht. Daarbij had een instrument een voetje verbrand. Vandaag is het jochie thuisgekomen. Jan Cremer
zei: „Ivan doet me aan Kozak (zijn voormalige Siberische husky) denken, zoals hij zich kan opstellen: een beetje afzijdig en
uit de hoogte…” Over projecties gesproken. Ik vroeg Babette
of zij haar dagboek over haar leven met Jan nog altijd bijhield,
zoals ik haar indertijd had geadviseerd. Dit was het geval. Prima.
Omdat hij zo sympathiek overkwam, toen hij zei dat Ivan „een
vechtertje” was waarmee hij Jans hart had gestolen, vroeg ik
met enige omzichtigheid naar het welzijn van zijn twee andere
zonen, die bij de Mariniers dienstdoen. Hij antwoordde, met
een afwendend gebaar: „Daar heb ik voorgoed mee afgedaan.”
Ik dacht: lekker om zo’n vader te hebben.
106 Zie bijlage 11.
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Liep tegen Wim van Beusekom van de Bezige Bij aan, die zei
dat De Hunnen lang niet zo goed liep als Cremer zou willen.
Ontmoeting met Raymond Westerling en Delano Wirth, de
politieman van Surinaamse afkomst, die hij aan me wilde voorstellen. Delano was een lekkere kerel met de koelheid van Desi
Bouterse. We hadden meteen contact. Hij is 32 jaar en wachtmeester bij de rijkspolitie. Hij had een motorongeluk gehad en
een probleem met zijn voet eraan overgehouden. Hij wilde
een voorstel doen, waarbij Bouterse een kleine pas terug zou
nemen, maar waarna de Nederlandse regering gedwongen zou
kunnen worden weer met CONS-gelden over de brug te komen. „We hebben maar een klein beetje medewerking van
Bouterse zelf nodig.” Westerling had hem gezegd: „De enige
die jouw gesprek met Bouterse zou kunnen regelen is Willem
Oltmans.” Terwijl Westerling verder begon te zeiken, vroeg ik
Delano: „Is het jouw initiatief om met mij te spreken?”
„Ja, helemaal,” was het antwoord, of woorden van die strekking.107
Westerling wist nog niet dat hij in De Hunnen stond. Ik belde
Jan Cremer vanuit het kantoortje van Westerling om beide heren bijeen te brengen. Westerling reageerde als een klein kind,
toen Jan hem zei dat hij diens boeken met een persoonlijke opdracht zou krijgen.
„Wanneer we Bouterse hadden willen vermoorden,” aldus de
107 Deze Rijkspolitieman was mogelijk betrokken bij een infiltratiepoging in huurlingenkringen die een staatsgreep tegen Bouterse aan het voorbereiden waren. Delano Wirth lekte vermoedelijk informatie aan Gerard van Westerloo van Vrij Nederland. Althans volgens: http://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?id=
853&p=12. (red.)
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Jan was aan het schilderen in een volgekladderde overal, toen
ik arriveerde. Hij is nu, blijkbaar gekoppeld aan het verschijnen van De Hunnen met een soort afschuwelijke rode paarden
aan het knoeien, die voor 12.000 gulden de markt op gaan.
Ik vertelde Westerling te hebben ontmoet. De Nieuwe Revu
had Cremer aangeboden een reportage over de man te maken:
„Maar dat kost me een jaar,” zei hij, „en ik heb er geen tijd
voor.” Westerling was „zijn held” uit zijn jeugd. Hij schijnt
ook in deel 2 van De Hunnen voor te komen. Ik stelde dat de
man een gevaarlijke psychopaat was, en vertelde wat hij in Indonesië zoal op zijn kerfstok had, maar dat maakte geen indruk. Jan luistert maar half en weet alles al. Hij wil Westerling
ontmoeten, en ik zal dat contact tot stand brengen.
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ex-kapitein van het Nederlandse leger, „dan was het allang gebeurd.” Delano Wirth was van mening dat Bouterse zijn plan
nodig had, „want anders wordt hij alsnog door de oude kliek
ten val gebracht.” Het beroerde is dat ik deze Delano best wil
helpen, maar in mijn hart weet, dat wat hij ook voorstelt dit
voor Desi onacceptabel zal zijn, want hij onderschat de bevelhebber.
Bezocht eveneens André Haakmat, die me samen met een
nieuwe partner, een Indiër, ontving. Hij vertelde dat het Surinaamse verzet – „nu Bouterse hen geen politiek wisselgeld had
willen geven” – massaal druk uitoefende om weer krachtig in
verzet te gaan. Haakmat stak een prima verhaal af – voor hem
althans. Eigenlijk was alles mislukt, wat Desi Bouterse de afgelopen vijf jaar had ondernomen. Kijk naar de betrekkingen met
Nederland, met Cuba, met Brazilië: waar was hij eigenlijk mee
bezig? Het was tijd geworden om Surinamers uit het gematigde verzet naar Paramaribo terug te halen. Herrenberg was de
met hen gemaakt afspraken niet nagekomen (vraag me af of dit
waar is). Ik stelde voor dat we samen een gesprek over de situatie in Suriname op de band zouden opnemen en deze naar
Desi Bouterse zenden.
Thuisgekomen zag ik nog een gedeelte van een gesprek met
Desi Bouterse op televisie. Hij zei nu dat hij de geheime gesprekken met Nederland – begonnen tussen hem en ambassadeur Hoekman rond Kerstmis – naar buiten had gebracht om
na te gaan hoe oprecht Den Haag was in deze zaak. En inderdaad: in een onmiddellijk reactie loog Hans van den Broek
over de ware toedracht. Onbegrijpelijk dat op BuZa altijd weer
Luns-types opduiken. Eerst Max van der Stoel en nu deze
mijnheer. Hopeloos.
26 juli 1984

André Spoor zat gisteravond in de NRC weer op Cuba te kankeren. Wat weet hij nou eigenlijk van dit onderwerp? „Luxe is
afwezig,” schrijft hij over Havana. Nou en? (Behalve dan op de
ontvangsten van Fidel zelf, maar daar is André niet bij aanwezig
geweest). Ook vond hij natuurlijk de documentaire Improper
Conduct, over Cubaanse bannelingen geweldig.
Er komt een musical over Jan Cremer. Ik belde Peter op of ik
René Solleveld, die de show gaat produceren, moest benaderen voor een rol voor hem. Hij had er over gedacht contact
met René op te nemen, maar dat doet hij dan toch niet, want
eigenlijk knokt hij nooit voor zoiets. Het moet vanzelf komen
aanwaaien.
78

27 juli 1984

News begon vanmorgen met de mededeling dat de prijs
van het goud weer eens 10 dollar was gezakt. Dit was het gevolg van een gerucht dat een wig had gedreven tussen de
OPEC-landen over de olieprijs. Vergeleken met de USSR en
Cuba, zit ons deel van de wereld toch heerlijk in elkaar! De
Volkskrant meldt bovendien dat door het beleid van de regering
Reagan 560.000 Amerikanen tot armoede zijn vervallen. Een
dergelijk getal is in de USSR ondenkbaar.
Han Hansen, ook zo’n man, – o zo uitstekend geïnformeerd
over Bouterse en Suriname (via het Haagse establishment) –
meldt (in vette letters) dat Bouterse weer op de pro-Moskou
lijn zit. André Haakmat wordt aldus geciteerd: „Nu alle openingen van links tot rechts voor Bouterse zijn dichtgeslagen, en
ook het economisch beleid daardoor is vastgelopen, heeft de
legerleider opnieuw gekozen voor de socialistische lijn. Hij
maakt daarbij weer gebruik van zijn radicale collega-sergeanten van het eerste revolutionaire uur, zoals Sital, die op Cuba
onder meer de cursus Geldloze Economie heeft gevolgd en
BBC

108 Deze film zou in 1987 onder de titel Mascara verschijnen, met Derek de Lint en Charlotte Rampling, maar zonder Peter. (red.)
109 Ir. Eric Denig was een hypocriete basterd, want na 1994 zou ik ontdekken dat de
weigeringen van een Indonesisch visum vanuit Den Haag (dus het ministerie van
Denig) werden bewerkstelligd.
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Peter zei: „Ik heb gedroomd over je wederhelft.” Eduard was
een trap afgekomen, was verlegen en „low key” geweest „and
his ass had become incredibly fat.” Ik zei dat het tegendeel waar
was, maar leg zo’n droom maar even uit.
Belde Solleveld op, die zei aan Peter te hebben gedacht in verband met een film die hij wil produceren naar een verhaal van
Hugo Claus.108 Ik informeerde Peter meteen.
Eric Denig van Buitenlandse Zaken adviseerde om bij de nieuwe Indonesische persattaché een visum voor Djakarta aan te
vragen. Hij zei te weten dat Hidayat, de vorige man op die
plaats „u heeft dwars gezeten”. Ik heb dit prompt voor de zoveelste maal gedaan.109
België bracht in het avondjournaal natuurlijk wel de Sovjetvrouw in de ruimte op de buis, terwijl ze hier liever Reagan en
Bush in Texas laten zien. Waarom gedraagt Den Haag en de
staatsmedia zich voortdurend als marionetten van Washington?
In Brazilië, met 120 miljoen inwoners, werken dertig miljoen
kinderen op straat en je moet niet vragen onder welke omstandigheden. En maar kankeren op Fidel Castro.
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vervolgens in ongenade viel bij Bouterse. Sital dirigeert nu als
een veldheer bij het ministerie van Economische Zaken met
vergunningen de schaarse im- en export en in het bijzonder de
rijstdistributie.” 110
Hoe zou Haakmat gesproken hebben als hij, zoals hij wilde,
door Desi Bouterse in Paramaribo zou zijn ontvangen?
Lex Poslavsky belde. Hij zou zeer dankbaar zijn, indien zijn
zoon Erik enige tijd bij mij zou kunnen wonen. Prima.
28 juli 1987

Tilburg
Na een bezoek aan Toon Twiss Quarles van Ufford en zijn
vrouw Marlene Stants in Vught en Nel Hazeu in Waalre, naar
mijn zeer oude vrienden uit Bosch en Duin, Netty de Jong en
Enkie Feldhaus van Ham in Middelbeers.
Gisteravond logeerde ik bij Quarles. In de avond arriveerde Jan
Quint (31), zijn moeder was in Indië geboren. Hij werkte bij
ontwikkelingsprojecten van de VN, en nu bij Mees & Pierson.
Hij is de geliefde van dochter Phryne Twiss Quarles van Ufford
(24). Er ging direct een rood lichtje in mijn hoofd aan bij de
ontmoeting met die jongen: a guy not to be trusted. Ik heb dit later tegen Marlene Quarles gezegd, die reageerde met „Je bent
de enige die dit zegt, en dat mag je niet zo gauw concluderen.”
„Misschien heb je daar gelijk in, maar de hele conversatie gedurende de avond heeft voor mij die zeer pertinente eerste indruk bevestigd.” Anyway, who cares? 111
We dineerden op het terras. Marlene had er zeer veel werk van
gemaakt. Vervelend was, dat Toon en zijn vrouw elkaar eigenlijk voortdurend in de haren zaten. Hoeveel jaren gaat dit nu al
zo? Ik ben duizendmaal liever alleen zonder spanningen en shit.
Hij moest vandaag naar het voormalige landgoed van de familie Quarles Beukenburg in Groenekan, omdat de boswachter
kanker had gekregen. Zijn broer en zus, John en Loutje Greven-Twiss Quarles van Ufford laten alles aan hem over. Vanmorgen reden ze me wel samen naar Nellie Hazeu-Sloos in
Waalre.
Dit zijn altijd weer plezierige bezoekjes. Nellie Hazeu is uitgerekend zeer bevriend met Janny Jeelof. Zij zitten samen in een
schilderklasje voor Philipsdames. Ik vertelde wat ik van mijn
Nijenrode-kameraad Gerrit had ondervonden en zij was ont110 De Volkskrant, 27 juli 1984.
111 Helaas, tien jaar later in Djakarta, rond de botsing op de ambassade tijdens het bezoek van Lubbers en Kooijmans, zou Quint (inmiddels met Phryne Quarles gehuwd)
zich ontpoppen als een regelrechte laffe leugenaar.
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29 juli 1984

Heb naar de opening van de Olympische Spelen in Los Angeles gekeken. Er werd een adembenemende vertoning uitgevoerd met 84 pianisten die de Rapsody in Blue van Gershwin
opvoerden. Zoiets bedenken ze alleen in Amerika. Moskou zei
zurig dat de Spelen „in Amerikaanse commerciële losbandigheid” waren begonnen.
Ik zag een bericht dat Ria Bekkers premier Lubbers heeft gevraagd geen golfprijzen meer uit te reiken op toernooien waar
Zuid-Afrikaanse spelers aan meedoen. Die juffrouw is ver112 Petronella Hazeu-Sloos schreef ooit onder het pseudoniem: Nelly Marcc.
113 Theodoor Tromp.
114 Zie over mijn oude vrienden: Memoires 1925-1953.
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steld. „Ik zou het er niet bij laten zitten,” was haar advies, „en
het met hem uitspreken.”
„Ja, maar hij speelt nu de rol van de rode Pimpernel.”
„Nee, niet een brief aan hem schrijven,” zei ze ook nog, „want
dan geef je hem de kans zich aan zijn verplichtingen te onttrekken. Je moet hem opbellen, zeggen dat je je beledigd voelt en
dat je het wilt uitpraten.”
Omdat ik in 1982 had laten doorschemeren zeer ongelukkig te
zijn (vanwege Eduard) had zij in angst geconcludeerd, dat ik
misschien AIDS had gekregen. Daarop vertelde ik haar het hele
Eduard Voorbach-verhaal. Zij blijft een dame met belangstelling voor mensen en heeft de bezieling van een schrijfster behouden.112 We lunchten samen. Zij vertelde over haar jongste
reis naar Japan en toonde een zelfportret, waarvan ik dacht dat
één oog te groot was.
Zij zat onlangs met de weduwe van ir. Tromp113 van Philips in
een auto met prins Bernhard, gereden door een chauffeur, toen
ze door een agent werden aangehouden. Ze reden in eenrichtingsweg tegen het verkeer in. De man wilde een bon uitschrijven, tot hij de prins herkende. Hij zei: „sorry hoogheid.” Maar
prins Bernhard stond erop dat de bekeuring gewoon werd uitgeschreven. Ook schijnen prins Claus en Floris wel eens in
Eindhoven te golven, want dan komt zij hen tegen. Zij was het
overigens eens dat de monarchie totaal uit de tijd was. Een bijzondere dame en een echte vriendin.
De Feldhaus van Hams kwamen me weer ophalen, en we nuttigden opnieuw een maaltijd in de tuin in Middelbeers. Ik
speelde piano met Netty. Enkie was druk met de Irene Brigade. Ware vrienden die teruggaan tot Bosch en Duin, en de
oorlog.114
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knipt. Zoals Marlene Quarles, die denkt dat zij alles van Suriname begreep en wist, en zei te hopen dat Desi Bouterse zou
worden doodgeschoten. „Willem, jij weet het natuurlijk beter
allemaal, terwijl 99 procent van het Nederlandse volk erover
denkt als ik,” zei ze ook nog.
Max van Rooy besteedde zijn rubriek aan een gesprek met jhr.
mr. M. Vegelin van Claerbergen, eens ambassadeur in Paramaribo, over wie de Surinamers me vertelden, dat hij zich – ondanks
de onafhankelijkheid – altijd was blijven gedragen als een gouverneur-generaal. De jonkheer refereert aan „de kwaliteiten van
onze voortreffelijke minister van Buitenlandse Zaken, Hans van
den Broek.” Zo komen met behulp van Maxje de praatjes tenminste in de wereld, die zoiets natuurlijk onweersproken laat.
Het nieuws staat voortdurend bol over Suriname, en wat laat
Van Rooy de oud-ambassadeur over dat land zeggen? Dat de
lange jungletochten er zo mooi waren. „De schoonheid van die
prachtige natuurtaferelen, molshopen van vlinders die plotseling
openbarsten, vluchten felgekleurde papegaaien. Dan zit je ’s
avonds doodop met een lauwe whisky in het kamp. Je kijkt, je
hoort geluiden, de dag is te goed geweest om niet goed te eindigen.” Dat is natuurlijk ook een vorm van journalistiek bedrijven, en door braaf en bruikbaar te zijn voor Den Haag kom je
vervolgens in de top van de NRC-redactie. Maar het blijft geouwehoer van de meest onbelangrijke soort. En dit voor de zaterdageditie van de nationale „kwaliteitskrant”.
Telefoneerde met Lex Poslavsky over een manier Eduard buiten het leger te houden. Herkeuring aanvragen is dus nog
steeds de weg, zoals indertijd met Peter.
Eigenlijk weten we maar weinig over hoe de Oranjes uiteindelijk bij Wilhelmina terecht kwamen. Koning Willem III had
drie zonen – net als Beatrix. Willem, de kroonprins (18401879) zijn broer Maurits (1843-1850) en Alexander (18511884), zij zouden allen jong overlijden. Prins Willem mocht
niet trouwen met gravin Mathilde van Limburg Stirum, vestigde zich uit woede hierover in Parijs en werd een prince of pleasure. Hij keerde niet meer naar Den Haag terug en overleed in
Parijs, 39 jaar oud. Koning Willem III hertrouwde in 1879 –
om de monarchie veilig te stellen, omdat Alexander niet goed
in zijn vel zat – met prinses Emma von Waldeck Pyrmont en in
1880 werd Wilhelmina geboren. Willem kwam chronisch geld
te kort en beschikte niet over, zoals Bernhard later, Lockheedcontacten om zijn financiën bij te spijkeren.115
115 NRC Handelsblad, 21 juli 1984.
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30 juli 1984

Trein Amsterdam - Den Haag
„Are human beings for the most part rational?” aldus Thomas
Schelling, professor politieke economie aan Harvard’s Kennedy School of Government, in een nieuw boek.116 „Or, are they
more often than not irrational slaves of neurosis, obsession and
addiction or blind adherents of whatever prejudices and beliefs
that prevail in the culture in which they were raised?” Het
antwoord kennen we. Professor Mancur Olson vervolgt in zijn
bespreking van dit boek: „A casual examination of history or
the mad world around us might seem to suggest that irrationality is much more the pervasive trait of our species. History is in
good part an account of mutually murderous wars, and everyone in the world could be made immensely better off if the
hundreds of billions of dollars that are spent on military force
could be devoted to more constructive purposes.”117
Las een artikel over de vraag of Israël een religieuze of een seculiere samenleving zal worden. Het gaat om de lotsbestemming van 3,3 miljoen zielen. „The country requires a totally
new channeling for its romantic passion,” aldus Rabbi Hartman.118 „We are here to reclaim Judaism. What is at stake is the
soul of a people. Do openness and love mean suicide? Do
openness and love mean you have to lose your cultural particu116 Thomas C. Schelling, Choice and Consequence, Perspectives of an Errant Economist,
Harverd University Press, Cambridge, 1984.
117 The New York Times, 1 juli 1984.
118 The New York Times, 7 juli 1984.
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Time kost nu 4,75 gulden. Dit blad koop ik dus niet meer.
Overigens is het omslagverhaal over de komende bevolkingsconferentie in Mexico weer een verhaal om van te rillebillen,
het gaat over het mogelijk op de klippen lopen van deze planeet als gevolg van fatale overbevolking. We zitten nu met 4,75
miljard koppen op dit ruimteschip. De Wereldbank denkt dat
er in 2025 wel meer dan acht miljard mensen kunnen zijn. Dat
maken Peter en Eduard mee. Zeven miljard van die ontelbare
massa moeten dan zien te overleven „in the undercapitalized
and undernourished Third World.”
Isaac Asimov: „Population growth at current rates will create a
world without hope, gripped by starvation and desperation. It
will be worse than a jungle because we have weapons immensely more destructive and vicious than teethes and claws.”
Deed geen oog dicht vanwege het vooruitlopen op het weekend in het Kurhaus met Ed. Vol verwachting klopt mijn hart.
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larity?” Israeli’s maken zich steeds grotere zorgen dat „ (…) the
country could be pulled apart by a centrifugal force, that the
extreme right and the extreme left, the militant Orthodox and
the secular liberal, the Western Ashkenazim and the Middle
Eastern Sephardim, the rich and the poor, the racist and the
tolerant share too few values to keep them from drifting into
enclaves of separateness.”
Bij een onderzoek stelde 32 procent van de Israeli’s „some degree of sympathy for the Jew’s terrorist acts, which involved
placing bombs on Arab buses, machine-gunning an Arab College campus, bombing Arab mayors and plotting to blow up
the Dome of the Rock, one of Islam’s holiest shrines” te hebben. „The Jews are becoming like the Arabs,” zei een vooraanstaand Palestijn op de Westelijke Jordaanoever, „noting that
his fellow Arabs also call Arabs who disagree with them traitors.” Over heersende irrationaliteit gesproken.
Kurhaus, kamer 453
Bezoekje aan ambassadeur Victor Beletski van de Sovjet Unie.
Zijn collega Igor Bubnov uit Paramaribo komt twee dagen op
doorreis bij hem logeren en zal een brief van mij voor Leonid
Zamyatin mee naar Moskou nemen. Er zijn intussen onderhandelingen voor een Philips-fabriek in de USSR aan de gang,
voor de productie van 300.000 televisietoestellen per jaar. Beletski vertelde verder dat de KLM had gevraagd heen en terug
naar Tokio over de USSR te mogen vliegen. Dat was in orde.
Daarop vroegen ze of ze heen via Moskou en terug over de
pool mochten vliegen. Ook dat was ook in orde. Vervolgens
vroegen ze of er op New Delhi mocht worden gevlogen, via
Moskou en Tasjkent. Ook okay. Maar nu hangt alles weer in
de lucht, omdat er twijfels zijn ontstaan of Aeroflot vrijuit
kaartjes mag verkopen in Amsterdam. Later, buiten gekomen,
zei Volodja Molchanov, die het gesprek bijwoonde, dat ik twee
stomme streken had uitgehaald. „Heb je geen sokken om aan
te trekken bij de ambassadeur?” was de eerste blunder. „En
wanneer je over een bananenplantage van 300 hectare in Suriname spreekt, denkt Beletski, die man wordt rijk.” 119
31 juli 1984

Schiphol
Ongelooflijk. We hadden een absoluut heerlijke dag samen.
Haast zou ik er zelfs niet over in mijn dagboek willen schrij119 Na de ondergang van het communisme en het uiteenvallen van de Sovjet Unie in
1990-1992 zou Beletski een schatrijke zakenman in de agrarische sector worden.
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ven, opdat de herinnering gaaf blijft, of nog gaver en privé zal
zijn. Na een wandeling op de boulevard hebben we een uurtje
met Volodja en Consuelo Molchanov op het terras gezeten. De
Sovjetambassade schijnt voortdurend met bedreigingen te maken te hebben. Ook komen er honderden brieven binnen met
verzoeken als: ik wil op die dag om 17:00 uur Andrei Gromyko spreken tot en met het willen kopen van een Sovjetvlag.
Volodja’s persafdeling geeft per maand vierduizend gulden uit
aan postzegels.
Daarna heb ik hem op onze kamer een oliemassage gegeven,
inbegrepen the vital parts, waar hij eerst nog wel enige moeite
mee had. Maar, ik voorkwam één stap verder te gaan, in de
richting van seks bedrijven.
Tijdens het diner op het terras zaten we urenlang te tafelen,
oergezellig en intiem. Het leek wel een droom na de intense
misère van de afgelopen periode. Daarna het strand op. We zijn
ook even bij Bibeb van Vrij Nederland langsgegaan. Zij wist te
vertellen dat Hans Teengs Gerritsen mee was naar Londen om
op Claus te letten, „want die is als een soort zombie.” Zij had
ook ergens Beatrix ontmoet. Bibeb had haar gezegd het fijn te
hebben gevonden dat de koningin was opgekomen voor de
schilders Herman Gordijn en de Marte Röling. De majesteit
had geantwoord: „Die mensen zijn me dierbaar.” Ed vond Bibeb een schat. Later zijn we ook bij beeldhouwer Frits van Eeden langs geweest, die een nieuw huis heeft aan de Valkenboschlaan. En later, eenmaal in bed, ergens midden in de nacht
is het ook nog raak geweest. Nauwelijks om te geloven.
Wandelend in de richting van Bibebs huis zei ik tegen hem:
„You are my dream.” Hij antwoordde: „Dat heeft mijn moeder zelfs nooit tegen mijn vader gezegd.” Ik ben moe, maar
hoe komt hij de veertien uur vliegen die hij voor de boeg heeft
door? Ook bespreken we natuurlijk zijn militaire dienst-probleem.
Toen ik later voorstelde een keer samen naar Zwitserland te
gaan, zei hij direct dat ik beslist ook een plannetje met Peter
moest gaan maken. Wanneer ik genoeg geld heb, zal ik natuurlijk ook weer met Peter reizen.
Brief van André Haakmat.120
Toen ik thuis kwam hadden de auto’s van buurlieden Lokhoff
weer eens de straat geheel voor zichzelf opgeëist, waar een
shouting match met het jongste knaapje uit voortkwam. Hij riep:
„Ik ben nu sterk en sla je op je kanis homo…” Om van mijn
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ongenoegen blijk te geven zet ik dan de radio op de logeerkamer keihard aan – die ligt naast de slaapkamer van zijn ouders –
waardoor madame ’s middags niet kan slapen. De Lokhoffs zijn
hardleerser dan de duifjes van Skinner, want ze moeten nu toch
weten dat ik alleen tot die maatregel overga wanneer ze overlast bezorgen. Dan te bedenken dat voor hen, de familie Meilof
mijn buren waren, met twee kleine kinderen, een piano en een
viool en er is absoluut nooit gedonder geweest. Mijnheer Lokhoff schijnt op de beurs erg veel geld te verdienen, bij zulke
mensen raakt dan soms het gedrag op hol. Heel vervelend overigens.
Anton Constandse houdt een radiopraatje. Hij is nu oud en dat
is dan de enige plaats waar hij nog iets kan zeggen als journalist
en schrijver. Hij spreekt over hoe nergens in de wereld eigenlijk is uitgevoerd wat Marx zich had voorgesteld.
Admiraal Sergei Gorshkov heeft verklaard dat de Sovjetvloot
nu sterk genoeg is om de VS in geval van een atoomoorlog een
vernietigend antwoord te geven. Hij zei dit in gesprek met
Pravda. Daarom begrijp ik niet waarom men in Moskou de
chantagemethoden van de Reagan-kliek serieus neemt. Ze
weten toch in het Kremlin dat het loze dreigementen zijn,
want dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de VS vrijwillig harakiri zouden plegen?
1 augustus 1984

Brief van André Spoor.121 De man laat zich weer eens niet van
zijn sterkste zijde zijn. Hij was aan het mierenneuken geweest
in de krant over Gase’s boek en dat doet hij nu ook weer in
deze brief.
William Levy is een in Amsterdam wonende Europese correspondent van het blad New Times (nooit van gehoord). Hij
schreef over MONARCH MANIA. Kennelijk sprak hij ook met
Stephan Landshoff van In de Knipscheer. Na een uitvoerige
behandeling van de handel en wandel van prins Bernhard belandt Levy bij mij, en mijn parcours als journalist van Bung
Karno tot en met de JFK-affaire en George de Mohrenschildt.
Dan komen de Club van Rome, de KGB-connecties en het Arbatov-boek en natuurlijk Claus en Beatrix ter sprake. Het
meeste is geklets in de ruimte.122
Vertelde Jan Cremer aan Bibeb zijn privénummer te hebben
gegeven. Dat was een ernstige faux pas. „Dat klerewijf,” zei hij
tot mijn verbazing. „Zij deed alsof zij mijn beste vriend was, en
121 Zie bijlage 13.
122 The New York Times, juni 1984.
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Op Kreta is een wereldcongres over De Mythe gehouden. Daar
had ik bij willen zijn.
123 Zie Memoires 1961.
124 NRC Handelsblad, 1 augustus 1984.
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is toen naar mijn moeder gegaan om daarna van alles te kunnen schrijven. Niet doen. De mensen die het moeten hebben
zijn van mijn nummer voorzien.” Nu dat weer.
Eduard kwam vanmiddag langs. We hadden een zeer ontspannen samenkomst op Amerbos. Ons plan voor Zwitserland staat
op de rails. Als ik naar hem kijk, denk ik: Hij houdt nu weer
van me. Maar ik overhaast niets, houdt afstand en soms probeer
ik hem te zoenen, maar daar komt geen rechtstreekse reactie op.
Adriaan Goedhart, tot 1981 directie voorzitter van de HVA en
nu werkzaam in een soortgelijke functie in de VS, lanceerde
een cri de coeur in de NRC: NU ZAKEN DOEN MET INDONESIË. Hij
roept: „In retrospect is ons Nieuw Guinea-beleid natuurlijk
desastreus gedweest. (…) Maar toen de groep-Rijkens in die
periode pleitte voor een zakelijker benadering van het Nieuw
Guinea-probleem werd deze groepering min of meer beschouwd als een stelletje landverraders. Het vereiste in die dagen nogal wat moed om de Unilever-topman bij te vallen.” Ja,
ja, nu lijkt het alsof Paul Rijkens – en de heren om hem heen –
de zaak hebben geklaard. Lees wat ik op 5 april 1961 op het
Witte Huis bij Walt Rostow deed er op na.123 Paul Rijkens, inbegrepen de heren om hem heen, waren allesbehalve moedig –
op Emile van Konijnenburg (KLM) en Koos Scholtens (Shell) na
– maar in laatste instantie waren zij allen, zonder één uitgezonderd, onbetrouwbare figuren.
Goedhart stelt 25 jaar later, (waar was hij toen we in 1957 een
beroep op het parlement deden vanuit Djakarta en hij, Goedhart, zich voor de HVA in Indonesië bevond?): „Het bedrijfsleven bleek uiteindelijk niet in staat het ‘politieke dier’ Luns voldoende tegenspel te geven.” 124 Ze waren enkel en alleen niet
in staat tegengas te organiseren, omdat ze het altijd weer in hun
broek deden voor de gevolgen van hun handelen in dit roddelende, chanterende en dreigende Madurodam, zoals het mogelijk intrekken van paspoorten. Kortom: ze hadden geen werkelijke moed want als puntje bij paaltje kwam stelde Luns
immers weinig voor. Hij was geen „politiek dier”; hij was niet
meer dan een ordinaire bedrieger.
Sommige zwemmers bij de Olympische Spelen hebben absoluut sensationele lijven.
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Volgens de Oranjemythologie heeft de vader des vaderlands –
toen hij op 10 juli 1584 door Balthasar Gerards werd vermoord
– de volgende laatste woorden uitgesproken: „heb meelij met
mij en dit arme volk.” En zo staat het in alle geschiedenis- en
schoolboekjes: „om die vurige minneband tussen Willem de
Zwijger en zijn volk” te bevorderen. In werkelijkheid heeft hij
geen woord meer gesproken, aldus filosoof Charles Vergeer.125
Nauwkeurig bronnenonderzoek heeft uitgewezen dat de laatste zucht van de vader des vaderlands uit de duim werd gezogen. Vraag niet hoe het mogelijk is dat die mythe vierhonderd
jaar later nog vrolijk opgeld doet in „de harten” van een overgrote meerderheid van het volk van Beatrix. Er is enorm gekrakeel ontstaan na de vondst van Vergeer.
Had een ontmoeting van twee uur met oud-ambassadeur Piet
Schaepman. Naar zijn mening had Voetelink het pleit bij Philips betreffende mijn claim bij Gerrit Jeelof al verloren, toen hij
accepteerde om zo vroeg (9 uur ’s morgens) in Eindhoven –
vanuit Amsterdam – te komen opdraven. „Je moet voor de dekens van de Orde van Advocaten nog het meeste oppassen,”
zei hij. „Die zitten op een lintje te wachten. Wie weet heeft hij
ook nog een cadeautje van Philips gekregen.” Hij waarschuwde opnieuw dat ik me niet langer moest laten vertegenwoordigen door Voetelink, „maar zorg dat je een werkelijke zwaargewicht krijgt.” (Ik vertelde hem maar niet hoe dikwijls ik me al
belazerd heb gevoeld door Voetelink, ook met zijn gesmoes
met Droogleever Fortuijn in de zaak Claus tot en met het niet
afrekenen van de door mij op zijn verzoek uit New York meegebrachte regenjas.)
Ook was de oud-ambassadeur van mening dat alleen al de informatie, die ik van Jermen Gvishiani126 in Moskou kreeg, namelijk dat de Sovjet Unie liever een groot contract aan Frankrijk gaf, omdat dit land als een betrouwbaarder partner werd
gezien – ook al was het voor Moskou financieel onvoordeliger
dan eenzelfde contract met Philips – van het allergrootste belang voor Philips. Schaepman benadrukte dat deze informatie
bij alle toekomstige onderhandelingen tussen Philips en de sovjets uitgangspunt moest zijn. Hij vertelde eveneens dat Gerrit
Jeelof een ijskastenfabriek in Italië had overgenomen. Nadat de
overeenkomst was gesloten vroeg de bemiddelaar om een gebaar van Philips. Jeelof wilde een tapijt schenken. De man in
125 De Volkskrant, 21 juli 1984.
126 Jermen Gvishiani was in die tijd vicevoorzitter van het Comité voor Wetenschap en
Technologie van de raad van Ministers van de USSR. Zij tekenden de buitenlandse
contracten.
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127 Hij werd door Max van der Stoel als ambassadeur in Singapore op onrechtmatige
gronden weggestuurd, en werd sindsdien door de Staat geterroriseerd omdat hij
zich er rechtens tegen verzette.
128 NRC Handelsblad, 2 augustus 1984.
129 De Telegraaf, 2 augustus 1984.
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kwestie lachte Jeelof uit en vroeg in plaats daarvan om een
Rolls-Royce, die hij nog kreeg ook. „Je moet Jeelof dus gewoon om een gebaar vragen,” aldus Schaepman. Schaepman
vindt ook dat één ton zeer gerechtvaardigd zou zijn, en Philips
mij dus 75.000 gulden meer verschuldigd is. Hij was van mening, dat hetzelfde gold voor de KLM, zeker omdat ik vooraf in
een brief had geschreven voor 100.000 gulden te willen werken. „Willem, dat was juridisch gezien een stilzwijgende overeenkomst.”
Verder fulmineerde hij tegen de gang van zaken in het land,
van de gastarbeiders tot en met de RSV-affaire. „Wanneer ik als
ambassadeur geaccrediteerd in Den Haag zou moeten rapporteren, zou ik aan mijn regering zeggen: ‘Nederland is chaos,
complete chaos’.” Ook vroeg hij me advies betreffende een absoluut betrouwbare journalist en in welk medium hij zou kunnen publiceren, als hij zou besluiten om in zijn eigen gevecht
met de Staat bepaalde details naar buiten te brengen.127 Om
eerlijk te zijn weet ik behalve André Spoor – en dat met de nodige vraagtekens – niemand. Wim Klinkenberg, ja, maar die
wordt als stalinist niet serieus genomen, en heeft geen gezaghebbende afzetgebied.
Bericht om te huilen: Ronald Reagan ontving op zijn vakantieverblijf in Santa Barbara, Californië, de pauselijke nuntius,
aartsbisschop Lio Laghi. De journalisten vroegen de president,
die een gehoorapparaat draagt, wat hij kon doen om Moskou
weer naar de onderhandelingstafel in Wenen te krijgen om
over ruimtewapens te spreken. Reagan verstond het allemaal
niet. Nancy fluisterde hem in: „We doen wat we kunnen,” en
warempel de president van de VS herhaalde: „We doen wat we
kunnen.” 128
Tage Domela Nieuwenhuis was hier. Hij is nog steeds hetzelfde, straalt uit wat ik al in Moskou bij hem opving, maar zit nog
vol met vooroordelen. Hij raadpleegt momenteel een psychoanalyticus. Hij heeft geen zin om vijf jaar aan een proefschrift te
werken. Hij is niet gecharmeerd van het lectorschap aan de
Leidse universiteit. Wat nu?
Het Sovjetblad Komsomolskaya Pravda schrijft dat Nederland
door „de heroïnepest” wordt geteisterd.129
De Amerikaanse hoogleraar erfelijkheidsleer G. Ledyard Steb-
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bins laat in de

NRC zijn gedachten gaan over de vraag: IS SEX
130
NOODZAKELIJK?
Gregor Mendel, de Oostenrijkse monnik,

toonde bij de eeuwwisseling de erfelijkheidswetten aan door
erwtenrassen tot zuivere lijnen te kweken en deze te kruisen.
„Wonderlijk genoeg waren zijn erwtplanten altijd vruchtbaar,”
aldus de Amerikaanse professor, „of hij de bloemen nu bestoof
met het stuifmeel van een andere plant (kruisbestuiving) of
eenvoudig met het stuifmeel van dezelfde plant (zelfbestuiving).” Ledyard Stebbins concludeerde dat Mendels experimenten indirect het bewijs voor het belang van de seksualiteit
leverden.
Dan, heerlijk om te lezen: „Uit experimenten met de gewone
paardenbloem is gebleken dat de planten tot zaadvorming
overgaan, ook al worden zij afgedekt door insecten, ja, zelfs
wanneer alle meeldraden in de bloemen voortijdig worden
verwijderd. Het zaadpluis is even kiemkrachtig als altijd: uitgezaaid geeft het sterke, hardnekkige planten, een bezoeking
voor iedere tuinier… Paardenbloemen planten zich ongeslachtelijk voort, eenvoudig door zichzelf te kopiëren, een proces
dat parthenogenese heet (Grieks voor maagdelijke geboorte)
en dat altijd een kloon voortbrengt, een populatie van genetisch identieke planten.”
De Amerikaan constateerde dat het oude dogma: „Gaat heen
en vermenigvuldigt u,” in de natuur op uiteenlopende wijze
geëerbiedigd wordt. „Voor het individu is seks een gigantisch
pokerspel. Bij poker probeert iedere speler zijn spel te verbeteren door slechte kaarten weg te gooien en door van een stapel
een even groot aantal onbekende kaarten op te nemen. Precies
zo, door de helft van haar genen weg te doen, maakte een
vrouwtje een eicel in een proces dat meiose heet; een mannetje
maakt sperma door eveneens de helft van zijn genen weg te
doen. De bevruchting, het samensmelten van een eicel en een
spermacel geeft het nageslacht weer het volledige spel kaarten
in handen.” Wonderlijk.
„Seks is zoiets als geblinddoekt pokeren, want noch de man,
noch de vrouw kan kiezen welke genen weg mogen en met
welke doorgespeeld zal worden,” aldus professor Stebbins. Een
reportage om nooit te vergeten.
3 augustus 1984

Motke Chanoeka heeft me geïnformeerd dat Balton niet langer
belangstelling heeft om een aluminiumsmelter in Suriname te
130 NRC Handelsblad, idem.
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Ben eindelijk aan deel 1 van mijn Memoires begonnen, die door
Bosch & Keuning in Baarn uitgegeven gaan worden. Mijn levenswerk start.
Peter arriveerde gisteravond uit Londen. We genieten samen
van een rustige dag op Amerbos, met fietstochten door de polders. Heerlijk.
Psychologen schijnen een poging te hebben ondernomen te
duiden waarom Michael Jackson mensen zo uit hun bol
drijft.132 „It may be the very unconventiality of his persona that
makes him the star of the moment and that accounts for his appeal to contemporary – especially young – audiences. (…) He
is famed for his sexually ambiguous appearance and voice,” aldus Goleman. Andere psychologen zijn van mening dat Michael Jacksons aantrekkingskracht „ (…) goes beyond androgony, which holds a fascination for adolescents, particularly
boys.” En verder: „Unconsciously, it is hard to give up the possibility of being both sexes. (…) He seems to embody someone
who lives out that bisexual fantasy.” Professor David Guttmann
zegt: „Michael Jackson evades the choices of adult identity. He
embodies the fantasies of having everything. He seems to be
both sexes, to be sensual and sexy while staying a good boy, to
be black and white at the same time. He is forever young, a potent refutation of having to grow up and choose adult possibilities. That seems to appeal to kids these days, which seem to
want to put off considering an adult identity.” Volgens mij verzaken psychologen en andere mind doctors hun plichten en ta131 De eerste Algerijns ambassadeur bij de VN.
132 The New York Times, 9 Juli 1984.
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bouwen na krachtige druk van Alcoa en Billiton, die er tegen
waren. Maar interesse in agrarische projecten bleven van Israëlische zijde bestaan.
Oud-ambassadeur Piet Schaepman, van huis uit jurist, heeft
waarschijnlijk zeer gelijk wanneer hij stelt dat Justitie in Nederland tot een jungle is verworden, die niet meer te vertrouwen
is. Ook denk ik dat zijn waarschuwing ten aanzien van Voetelink terecht is. Maar wat nu te doen? Ik houd niet van veranderen.
Mijn oude vriend Abelkadir Chanderli,131 schrijft vanuit Genève dat hij met werken is opgehouden. „I wish to rest quietly.
Therefore I won’t be able to be of great help in the future.” Hij
is natuurlijk binnen, maar het betekent een belangrijk contact
minder.
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ken veel te veel, ze zouden vaker met dergelijke analyses voor
het daglicht moeten treden. Dit is pas een aarzelend begin.
5 augustus 1984

Het probleem met Peter blijft dat je niets kunt zeggen, hoe tactisch ook, dat hij opvat als kritiek op hem. Ik stelde hem bijvoorbeeld voor René Solleveld op te bellen in verband met
een rol in de musical van Jan Cremer. „Laat dat maar aan mij
over,” zegt hij dan, en doet vervolgens niets. Later zei ik:
„Peet, je moet de tuindeur altijd meteen op slot doen.” Dat irriteerde hem. „Ik check bij het slapengaan altijd alle sloten,”
wat waar is, maar dan blijft die deur, gemakkelijk toegankelijk
van de straat, ook de hele avond open.
Ontmoette de Sovjetambassadeur in Suriname Igor Bubnov in
Den Haag in het gebouw waar Beletski de scepter zwaait. Volodja Molchanov speelde piano toen ik binnenkwam. Ik spelde
uit wat er zo allemaal de laatste tijd was gebeurd. Bubnov had
een poging ondernomen oud-ambassadeur Hoekman te ontmoeten, maar was er niet in gelaagd contact te maken. Hij vertelde dat Desi Bouterse en Iwan Graanoogst op 9 mei naar de
Sovjetambassade in Paramaribo waren gekomen om een filmvoorstelling ter gelegenheid van de Dag van de overwinning133
bij te wonen. Ik probeerde hem te overtuigen dat hij rechtstreeks, na terugkeer in Suriname, naar Bouterse zelf moest
gaan als hij zijn zaken geregeld wilde zien. Bubnov had namelijk over de vissersboten die de USSR wilde aanbieden met de
tweede man van minister Fong Poen, de heer Rusland, gesproken. Na één uur praten had Bubnov aan deze Surinaamse
mijnheer gevraagd: „Zit ik mijn tijd te verdoen?”
„Inderdaad,” had de man geantwoord.
Bubnov beklaagde zich een paar keer over de Sovjetbureaucratie, dat tot gevolg heeft gehad dat de bananentransactie met Suriname in het water was gevallen.
Met minister Erik Tjon Kie Sim had hij over de levering van
machines voor de goudwinning gesproken: „And again a factory for coils and billings came up.” Ik heb hem geïnformeerd
dat Alcoa en Billiton druk uitoefenden op Koor Industries (and
Balton) om geen project in Suriname te beginnen.
Onophoudelijk zat ambassadeur Bubnov met een vinger aan
zijn mond, en wees vervolgens naar het plafond in de Sovjetambassade, en maande me zo om voorzichtig te zijn en niet te
vrijuit te spreken. Ik maakte er grapjes over, en zei absoluut
133 Nationale feestdag in de Sovjet Unie, waarop de overwinning op Hitler-Duitsland
wordt herdacht.
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Ben alweer sinds half zeven vanmorgen bezig met Memoires
1925-1953. Het is een emotionele zaak om in oude papieren
te rommelen. Ik moet wel een aantal kaarten van de familie en
andere oude papieren vernietigen, maar dat gaat me zeer aan
het hart.
In West-Duitsland zijn 300.000 van de daar verblijvende 4.5
miljoen buitenlanders volgens de aangeboden „oprotregeling”
inderdaad opgekrast. Ze krijgen 12.000 gulden mee plus poen
voor ieder kind. Het wordt de allerhoogste tijd dat ze in het
met buitenlanders dwepende Den Haag een dergelijk toverformule bedenken, want wat er nu plaats vindt, kan natuurlijk
niet. Je kunt niet iedereen van her en der ongestraft binnenlaten zonder het grootste gelazer te krijgen, misschien niet meteen, maar zeker op den duur.
Peter kwam vanmiddag van het sporten thuis met een allerliefst
bijeen gezochte veldboeket, geplukt in de weilanden. Ze staan
nu bij de door Poslavsky genomen foto van mam. Het vertedert me, die combinatie. Hij vertrok om 17:30 uur naar zijn
moesje in Tilburg, en dan is het eerst altijd stil en leeg om me
heen.
7 augustus 1984

Peter had in de sauna de Duitser Rudi X. uit Berlijn ontmoet.
Rudi belde gisteravond. Hij heeft hier, in Peters bed, geslapen.
Maar het bleek een verwarde jongen te zijn. Hij is vanmorgen
weer vertrokken.
Eduard belde dat hij met personeelszaken van de KLM had gesproken en er gaat solliciteren.
93
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niets te verbergen te hebben. Hij wilde niet dat ik het woord
„CIA” in de mond nam, en spoorde aan dat ik moest spreken
over „those guys”, alsof dit enig verschil uitmaakt.
Ik vertelde hem ook dat de Volkskrant had geschreven dat Bouterse nu weer op de Moskou-lijn zat. Dat vond hij (net als ik)
absoluut onzin. Hij noemde Fred Derby een uitstekende
vriend, maar scheen onplezierig verrast dat Derby zich momenteel in Peking bevond. Ook vroeg hij wie hij in Paramaribo het beste in vertrouwen zou kunnen nemen. „That is only
Harvey Naarendorp,” was mijn advies. Hoewel, zelfs Harvey
kletst soms teveel. Ik gaf hem een brief mee voor Bouterse en
een andere brief voor Roel Martens. Hij liet me overigens
keurig door een auto van de Sovjetambassade op Den Haag
Centraal afzetten.
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Zit werkelijk heerlijk en zeer geïnspireerd aan mijn dagboeken
te werken, dat tot Memoires deel 1 moet leiden.
Brief van Wim Hazeu.134
In Atlanta worden chimpansees gebruikt als proefdieren voor
AIDS-onderzoek. Het HTLV-3 virus is nu geïdentificeerd. Hoe
een vaccin te vinden? De gedachte dat die dieren hieraan worden geofferd – ook al is de redenering hiervoor te begrijpen –
geeft me toch rillingen van afschuw.
Opvallend was een artikel in De Waarheid dat het COC de volgende conclusie trok: KABINET WIL HOMO’S NIET BESCHER135
MEN!
De staatssecretaris voor emancipatiezaken Kappeyne
van de Coppello heeft er zestien maanden over gedaan om op
een COC-nota te antwoorden. Er wordt van overheidszijde niet
ingegaan op hun visie, namelijk dat de overheid de rechten van
homoseksuelen moet beschermen.
8 augustus 1984

Gisteravond met Eduard en Galina Droogendijk136 naar een
uitvoering van het Bolsjojballet in Carré geweest. Volodja
Molchanov had voor kaartjes gezorgd. We deelden loge negen
met Wim Klinkenberg en echtgenote. Ik genoot vooral van de
muziek.
9 augustus 1984

Eindelijk reageert Bonn, zoals het allang had moeten reageren.
Minister van Economische Zaken Martin Bangemann heeft
gewaarschuwd dat men de sabotage vanuit Washington om de
uitvoer van technologie naar de USSR aan banden te leggen en
tegen te gaan niet zal aanvaarden. Ook ITT heeft nu gezegd dat
– ondanks het door de VS opgelegde embargo op de Sovjet
Unie – het bedrijf elektronische schakelsystemen voor telefooncentrales aan Hongarije zal leveren.
Staatssecretaris (voor Europese Zaken) Wim van Eekelen zegt
in de NRC137 dat Den Haag (plus royaliste que le roi, als altijd)
„geen conflict wil met de VS over high tech export.” Van Eekelen
reageert hiermee officieel op de genoemde Duitse mededeling
dat men in Bonn de buik vol heeft van de Amerikaanse chantagemethoden tegen „vijandige landen”.
Nederland heeft bovendien onder Amerikaanse druk afgezien
van de levering van vijf Fokkertoestellen aan Libië. Waarom –
134
135
136
137

Zie bijlage 14.
De Waarheid, 4 augustus 1984.
Mijn Russische buurvrouw.
NRC Handelsblad, Ben van der Velden, 9 augustus 1984.
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„Voor de Grieken van de vierde eeuw voor Christus was de
vraag of een man van vrouwen hield of van jongens (over andere varianten en verhoudingen werd niet eens gesproken) op
zichzelf niet interessant. Het was een kwestie van persoonlijke
voorkeur, soms ook simpel van gelegenheid,” aldus Paul
Schnabel in de NRC.139 Het is een passage, die ik opneem in
verband met mijn verhouding tot Eduard Voorbach.
138 NRC Handelsblad, 2 augustus 1984.
139 Dit artikel uit NRC Handelsblad 9 augustus 1984 is een verkorte versie van OVER DE
OORSPRONG VAN DE SEKSUELE MORAAL. DE LAATSTE WERKEN VAN MICHEL FOUCAULT, uit het Tijdschrift voor Seksuologie, 1984, door de toen bij het nationaal
Centrum Geestelijke Volksgezondheid werkende socioloog Paul Schnabel. (red.)
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en dit is een vraag, die ik mezelf al jarenlang stel – gedraagt Den
Haag zich altijd weer chapeau bas tegenover Washington? We
gedragen ons als de schoothondjes van de CIA- en maffiakliek
in het Witte Huis. Ik heb me er zo aan geërgerd dat ik op de
uitspraken van Eekelen in een brief aan de NRC heb gereageerd.
Maar die zal natuurlijk niet worden geplaatst.
Mobutu Sese Seko van Zaïre beweert dat sommige van zijn
landgenoten hem voor duizend procent steunen. Het is precies
hetzelfde geklets als wat Suharto uitkraamt. Deze militaire
schurken hebben met elkaar gemeen dat ze beiden in 1965 –
de een in Indonesië, en de ander in Congo – door de CIA middels een staatsgreep aan de macht werden geholpen, mede om
het blok van niet-gebonden landen verder uiteen te slaan.138
Richard Nixon zit op televisie te vertellen – onbegrijpelijk dat
iemand nog naar die oplichter wil luisteren – dat hij op Camp
David naar de bungalow liep waar Leonid Brezjnev verbleef
om hem op te halen. Hij zag een nog al geprononceerd geboezemde vrouw, van wie werd verteld dat zij de masseuse van de
Sovjetleider was. Hij merkte op dat zij het parfum Arpège gebruikte „my wife’s favorite perfume and an expensive one
too,” aldus Nixon. „So Mr. Brezhnev had a good taste…”
Hij bevestigt eveneens dat tijdens het hoogtepunt van de Watergate-crisis Henry Kissinger en hij in de slaapkamer van Lincoln in het Witte Huis hebben gebeden. „I called Henry back
and remembered that sometimes I had gone in there, prior to
big decisions in a few moments of prayer, because the thought
that Lincoln had been in there gave me special strength.” Hoe
is het godsterwereld mogelijk dat deze ordinaire man eens de
machtigste man op aarde was. Hij luistert blijkbaar niet naar
wat hij uitkraamt. Ik ga hier psychiater Hutschnecker over
schrijven.
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Knapenliefde

van de knapenliefde was dat het lustobject
zich niet, althans niet zonder meer, ook
mag beschouwen als lustsubject: de onderwerping aan een man maakt het op morele
gronden voor hem als man onmogelijk
daar lust aan te beleven of in ieder geval
onmogelijk zich daaraan over te geven.
De paradox in de benadering van Foucault is dus dat hij veel aandacht voor een
bepaalde vorm van liefde niet als een bewijs van de populariteit van deze specifieke vorm opvat, maar als een aanwijzing
voor de moeilijkheden die er mee zijn.

Voor de Grieken van de vierde eeuw voor
Chr. was de vraag of een man van vrouwen
of jongens hield (over andere varianten en
verhoudingen werd niet eens gesproken)
op zichzelf niet interessant. Dat was een
kwestie van persoonlijke voorkeur, soms
ook simpel van gelegenheid. Het zou onjuist zijn om in dit verband van een tolerantie van homoseksualiteit te spreken, omdat voor de Grieken het beslissende
onderscheid niet ligt in de richting van de
seksuele voorkeur, maar in de aard van het
seksuele gedrag.
Met vrouwen of met jongens, seksueel
gesproken hoort een man de actieve rol te
vervullen: hij kiest het object van zijn
voorkeur, hij neemt het initiatief, hij speelt
de actieve rol, hij geniet. Alles wat naar
passiviteit of vrouwelijkheid zweemt,
wordt sterk veroordeeld en in de Griekse
literatuur is de afkeur van verwijfde mannen met aanstellerige maniertjes, opgemaakte gezichten en gekrulde haren rijk
gedocumenteerd. De kritiek klinkt vertrouwd antihomoseksueel, maar de moraal
die eraan ten grondslag ligt doet onverwacht weer opmerkelijk homoseksueel
aan: al die opschik doet afbreuk aan de natuurlijke schoonheid van de man en verhult zijn viriliteit.
Toch was de verhouding tussen mannen
een onderwerp van onophoudelijke zorg
voor de Grieken. Als een man in de liefde
actief en dominant moet zijn, hoe is de liefde tussen een man en een jongen dan mogelijk, zonder dat de jongen zich onderwerpt en de passieve rol speelt? Hoe kan
hij genieten van iets wat tegen zijn ‘natuur’
als man is?
Dit probleem stelde zich overigens alleen dan, wanneer het ging om de relatie
tussen een vrije burger en een jongen, die
als hij tot de bovenlaag van de samenleving hoorde en voorbestemd was om later
als vrije burger aan het bestuur van de stad
deel te nemen en openbare functies te vervullen. Een liefdesverhouding tussen een
man en een jongen werd zo voor de Grieken een heel ingewikkelde zaak, niet omdat het gaat om ingewikkelde gevoelens,
maar omdat de aard van de verhouding op
gespannen voet staat met de orde van de
Griekse samenleving. De tegenstrijdigheid

Hoofse liefde
Rond de problematische liefde tussen man
en jongen ontwikkelt zich een heel subtiel
complex van gedragsregels dat er in feite
toe leidt dat het seksuele verlangen van de
man steeds meer wordt ingetoomd en uiteindelijk zelfs niet meer wordt omgezet in
seksueel gedrag. Beheersing en onthouding zijn het resultaat van de ontwikkeling
van een code, waarin de man de jongen het
hof maakt, hem geschenken geeft, zich
openlijk met hem vertoont, maar hem op
geen enkele manier onder druk zet of
dwang op hem uitoefent, terwijl de jongen
van zijn kant zich terughoudend moet opstellen, geen aanleiding mag geven, kieskeurig moet zijn in de selectie van zijn
minnaars en voortdurend zijn toekomstige
positie in de gemeenschap in het oog moet
houden.
In de toenemende stilering van de verhouding man-jongen worden al de contouren zichtbaar van een hoofse liefde, die
nog wel erotisch, maar niet meer seksueel
is en waar de lust van de directe bevrediging plaats heeft gemaakt voor de toewijding aan de ware liefde, die altijd onvervuld blijft. De praktijk van volledige
seksuele onthouding in de relatie tussen
man en jongen loste voor de Grieken niet
alleen het vraagstuk van de onderwerping
van de jongen aan de man op, maar maakte
als sublimering ook mede de weg vrij voor
een meer duurzame en symmetrisch band
tussen beiden. De liefde is dan niet langer
meer de eenzijdige bekoring door de
schoonheid van de ander, maar de gezamenlijke ervaring van een gelijkgestemdheid, van een vriendschap. Filosofisch
vindt de overgang van een „omgangsrege-
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11 augustus 1984

Montreux, Hyatt Continental
Waar te beginnen? Gisteren wachtte ik op Amerbos om met
Eduard mee te rijden naar Schiphol voor de vlucht naar Genève. Onverwachts belde een man op met de mededeling dat Ed
een ongeluk had gehad. Hij was okay, maar zijn rode Renault
was total loss. Hij had net voor 40 gulden benzine getankt, en
kreeg toen een ongeluk bij het IJ-tunnelcircuit. Ik bestelde een
taxi, en reed direct naar hem toe, waar ik hem, nog in Transavia-uniform aantrof. De auto was een ravage. Maar zelf was hij
heel koel en nuchter.
We brachten zijn spullen over in de taxi, en gingen naar Amerbos terug, waar Ed snel douchte, waarop we vervolgens met de
taxi naar Schiphol gingen en het vliegtuig namen naar Genève. Er ging heel wat door me heen, na alles wat de laatste jaren
is gebeurd, dat we samen op Schiphol liepen om op reis te
gaan. In Cointrin huurden we een Avis Escort en reden naar
hier. Het is allemaal niet te beschrijven. Dacht ook veel aan Peter
12 augustus 1984

In de auto bij Interlaken
We zijn in Neuheim bij broer Theo en Nellie geweest en hebben dichtbij in een Mövenpick-hotel gelogeerd. Theo zag er
moe uit. Hij vertelde dat Nal, de Deense dog van mijn groot97
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meinse zorg over de knapenliefde niets te
maken heeft met homoseksualiteit, maar
uitsluitend met de sociale status van de
jongens zelf. Wat een man met zijn slaven
deed of jongens met elkaar – interesseerde
niemand en werd ook niet veroordeeld.
In de Romeinse tijd is homoseksueel gedrag in feite zelfs minder problematisch
dan in de dagen van Plato en Socrates, omdat slaven en favorieten toen de gebruikelijke partners waren geworden en de kinderen van burgers en aristocraten al in
hoge mate gevrijwaard waren voor de
avances van volwassen mannen. De morele en pedagogische zorgen van de Romeinen richtten zich op de man-vrouwverhouding en vooral ook op de omgang van
jongens en meisjes met elkaar. Het is dan
ook dat de thema’s van de wederzijdse
liefde, van de echtelijke trouw en van de
kuisheid in en voor het huwelijk zich ontwikkelen.

ling” naar de vraag wat de liefde zelf is en
wat de les is die in de liefde ligt opgesloten
zijn beslag in Plato’s Symposion.
In de Romeinse tijd, Foucault demonstreert dit aan de hand van de Plutarchus,
verschuift dan het ideaal van de symmetrische, wederzijdse en gelijkgestemde liefde
van de vriendschapsrelatie tussen mannen
naar de relatie tussen man en vrouw in het
huwelijk. Juist de seksualiteit, die uit de
mannenrelatie weg moest blijven om de
symmetrie te kunnen construeren, wordt
nu binnengehaald en gevierd als het bewijs
van de superioriteit van het huwelijk. Alleen in het huwelijk kunnen Eros (liefde)
en Aphrodite (lust) een moreel aanvaardbare, dat wil zeggen door beide partijen ten
opzichte van elkaar gelijkelijk gewenste,
verbinding aangaan.
Het blijft moeilijk, Foucault herinnert er
zelf steeds weer aan, te beseffen dat de
Griekse en in mindere mate ook de Ro-
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moeder Poslavsky op De Vinkenhof, was gestikt in een hondenkoek, die ik had verzuimd eerst met een hamer in stukken
te slaan. Dat had hij uit onze jeugd onthouden, wat ik niet
denk dat eerder in mijn dagboek is vermeld.
13 augustus 1984

Genève, terras Noga Hilton
Wat zou ik lang en uitvoerig willen schrijven om iets meer
over deze zalige dagen samen met Eduard te vertellen. Het is
gewoon niet mogelijk to enrapture the atmosphere. Ik beleef iedere minuut met hem ten volste. Op dit moment is hij in het
zwembad van het hotel. Het zijn meer dan onvergetelijke dagen. We waren in een heel bijzondere stemming en als het
ware één. We hebben bijna duizend kilometer door Zwitserland gereden, tot en met Altdorf, waar het monument voor
Wilhelm Tell staat, en waar hij als kleine jongen eens met zijn
ouders was geweest.
Gisteravond voegde André Schneider, mijn zogenaamde zakenpartner in Genève zich bij ons. Hij leek épris van Ed. Hij
rijdt nu rond in een proleterige Cadillac, die hij voor een appel
en een ei van een kennis had gekocht. Hij ratelde maar door
over zaken, waar ik op honeymoon zijnde met Eduard eigenlijk
geen oren naar had. Eduard, die goed luisterde adviseerde naderhand alles wat ik met hem afsprak op papier te zetten: „Otherwise he will screw you.”
14 augustus 1984

Amerbos
Volgens de VN-commissie van Amos Wako hebben minstens
drie getuigen verklaard dat Desi Bouterse wel degelijk in Fort
Zeelandia aanwezig was toen vijftien mensen werden geëxecuteerd. De officiële lezing is, als vermeld in mijn Bouterseboekje, dat hij aanvankelijk in het huis van dokter Lie Pauw
Sam zou hebben geslapen en pas later arriveerde.140
Nieuwe stunt van Ronald Reagan waarover de nodige opschudding is. De president wilde de microfoon testen voor zijn
wekelijkse radiopraatje op zaterdag en kondigde als grap het
bombarderen van de Sovjet Unie aan. Walter Mondale, de Democratische presidentskandidaat greep de flater meteen aan om
Reagan in zijn hemd te zetten.
The New York Times schreef er het artikel JUST KIDDING over.141
Hieruit blijkt dat Reagan iets veel ergers heeft gezegd. De
140 NRC Handelsblad, Frans van Klaveren, 10 augustus 1984.
141 The New York Times, 14 augustus 1984.
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Volodja Molchanov belde dat mijn brief over High Tech-sabotage van de USSR was gepubliceerd, wat ik niet had gedacht, ervan uitgaande dat deze in de prullenmand terecht zou komen.144 „Erge verstandige brief,” aldus deze Sovjetjournalist in
Nederland.
Cecile van Lennep belde erover op: „Ik was het hartgrondig
eens met je stukje in de NRC.”
Gisteravond waren Peter en ik – Peter bracht twintig witte rozen mee – met Volodja Molchanov en Consuelo bij Jan Cremer en Babette, die veel werk van de avond had gemaakt. Ik
miste Ed.
Vladimir Lomeiko is woordvoerder van minister Andrei Gromyko geworden. Dat is dus een buitengewoon belangrijk contact, omdat ik Lomeiko al vele jaren ken.
Washington biedt het eiland Grenada een bedrag van ruim vijf
miljoen gulden aan als vergoeding voor de door de invasie aangerichte schade. Het bedrag zou over 700 mensen worden verdeeld. Hoe durven ze eigenlijk.

142 In het verleden interviewde ik Zhukov.
143 The New York Times, Serge Schmemann, 15 augustus 1984.
144 Zie bijlage 15.
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werkelijke tekst was: „My fellow Americans, I am pleased to
tell you I just signed legislation which outlaws Russia forever.
The bombing begins in five minutes.”
Yuri Zhukov142, de commentator van Pravda, reageerde meteen: THE PRESIDENT’S NUCLEAR YOKE.143 In de Sovjet Unie dat
gedurende de Tweede Wereldoorlog onvoorstelbare schade
opliep als gevolg van het oorlogsgeweld valt een dergelijke uitspraak van de Amerikaanse president niet goed. Het zijn de
woorden van een gek. Wat moeten ze in de USSR in godsnaam
van ons denken?
De vader van Eduard nam een snipperdag op om een nieuwe
auto voor Ed te zoeken.
Elina Cummings uit de coffeeshop van Hotel Torrarica in Paramaribo kwam me bezoeken, samen met haar zuster Pauline.
Lange brief van Frits van Eeden, die schreef over zijn nieuwe
huisje aan de Valkenboslaan 47, „gewoon om ergens bereikbaar te zijn voor klanten en vrienden.” Hij is nu bezig zijn
„reisgeld” bijeen te verdienen om weer naar Florida te kunnen
vertrekken.
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17 augustus 1984

Dit is de grote dag in Indonesië, een dag die ik me natuurlijk
herinner uit Bung Karno’s dagen. Onvoorstelbaar dat hij al
veertien jaar geleden overleed.
Jan Kikkert en Peter vertrokken vanmorgen samen naar het
strand. Ik was in tranen en dacht: Eduard met een wild vreemde dame naar Doetinchem,145 Peter met Jan de hort op, een typisch geval van feeling sorry for oneself.
Alexander King (Club van Rome) reageert op mijn brief en
schrijft zich te herinneren „how highly Aurelio appreciated
your ideas and help.” 146
18 augustus 1984

Noordwijkerhout
Peter kan zó van de natuur genieten. Jan Kikkert bracht ons
naar hier, en en route merkte Peter herhaaldelijk op „wat prachtig is het hier”.
Later zaten we op Amerbos te eten, en de telefoon ging. Peter
zei: „Dat is Eduard.” Hij was het. En terwijl we spraken werd
ons gesprek voor de zoveelste keer verbroken. Zou de BVD nog
altijd bezig zijn? Daarna ging Peter voor de zoveelste maal pakken voor Londen. Ik ben zo ontzettend bezorgd over hem.
Hoe moet het met hem gaan, als ik er niet meer ben? Luister
naar Paverotti en ben in tranen. Peter is vandaag zeer bruin geworden op het strand. Hij ziet er weer helemaal gezond uit,
zoals hij altijd was. Londen is een pest in dit opzicht. Nu blijft
hij weer tweeënhalve maand weg.
Aardige brief van mijn uitgever, Wim Hazeu.147
19 augustus 1984

Was heel verdrietig toen Peter weer vertrok. Ik heb hem, ook
al wil hij er absoluut niet met me over spreken, toch gezegd
dat ik me over zijn toekomst – „where he goes from here” –
ernstig zorgen maak. En daarop ging hij weer bepakt en beladen weg. Ben op de fiets gesprongen, de polders in, om mijn
verdriet te verwerken. Ik had zijn reisbiljet gekocht, en hij
wilde het betalen, wat ik niet wilde. „Want ik wil niet,” zei
hij, „dat je denkt dat ik je vroeg het vast te halen opdat jij zou
betalen.”
„Ach Peter, als ik dat van je dacht, dan was je niet nu op Amerbos.”
145 De moeder van Mora Henskens.
146 Zie bijlage 16.
147 Zie bijlage 17.

100

20 augustus 1984

Ik vroeg Coen Stork, toen hij belde, hoe het met dat lieve
hondje Marlou ging, en of het er nog was. „Dat weet ik niet,”
antwoordde hij nors, alsof ik die vraag niet had mogen stellen.
Dan weet ik wel hoe laat het is. Hij heeft het arme diertje natuurlijk weer door chauffeur Victor ergens in Havana uit de
auto laten zetten, omdat hij voor de ambassadeursconferentie
naar Nederland moest. Ik verwachtte het al. Het arme beest.
Maar Stork is eigenlijk zelf het walgelijkste beest van allemaal.
Ik werk aan deel 1 van mijn Memoires en ben totaal gedeprimeerd aan het raken van het teruglezen van de dagboeken uit
de vroege jaren van mijn leven. Ik heb nu 1941 bereikt, en lees
steeds weer over verdriet en tranen. Ik stuurde Peter een foto
van toen ik zestien was, en schreef er ook over in Eds carnet.
21 augustus 1984

Eduard is jarig. Vreemd: hij belde me dus tussen zijn verjaarsvisite door. Erg lief. Toch een heel groot verschil met 1983. Ik
houd ook heel veel van hem. Maar dat verkondigde ik in 1941
ook heel „diep en plechtig” aan Lydia van Reede in Bilthoven.
Oud-ambassadeur Piet Schaepman en ik dronken een Spa op
het terras van het Noord-Zuid Hollandsch Koffiehuis. Hij adviseerde me totaal te concentreren op het verdienen van geld,
ook omdat ik uitlegde dat ik vrijwel door de erfenis van mijn
ouders heen was voornamelijk als gevolg van mijn buitengewoon slechte naam en dat ik daardoor nergens aan de bak kon
komen in de journalistiek.
Zelf is Piet al tien jaar bezig met zijn strijd tegen de Staat, en
een slepende alimentatie-affaire. Hij waarschuwde: „Ze zullen
chantage gebruiken, ze zullen tot het uiterste gaan. Mijn vader
was officier van justitie te Amsterdam. Maar de rechtelijke
macht stelt nu niets meer voor. Alom algemene verloedering.”
Piet adviseerde om Gerrit Jeelof van Philips alsnog te schrijven,
en hij gaf in grote lijnen aan hoe: „Je moet er een kunstwerkje
van maken en alles bijzonder goed overdenken.” Dat doe ik
dus nooit. Ik schrijf altijd recht voor zijn raap. Hij zei zelfs dat
ik zou moeten vermelden dat me ter ore was gekomen dat Philips overwoog de Sterling Motor Company over te nemen,
want dan schrikken ze nog meer.
Wim Hazeu belde om te zeggen dat hij mijn Claus-manuscript
steeds beter vond worden. De inleiding is nu ook gereed.
101
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Ik herinner me dat hij in één van onze gesprekken entre parenthèses zei: „Kanker komt van onverwerkte tranen…”
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Ik leef in de sfeer van mijn dagboeken. Ik vind erg veel, heel
erg veel, waar ik niets meer van wist. Ik aarzel zeer over het
vermelden van details. Ik moet Peter of Lex Poslavsky misschien eerst eens om hun mening vragen. Ook is het beangstigend hoe weinig ik in mijn vie intérieure ben veranderd.
Nina Chroetsjov (84) is overleden. Ik herinner me haar reis in
1960 naar de VS en haar bezoek met Nikita aan de VN. Emile
van Konijnenburg grapte toen: „Ze had twee jurkjes bij zich:
één wit met blauwe dots en één blauw met witte dots.”
22 augustus 1984

Heb Gerrit Jeelof als volgt geschreven:
Vandaag sprak ik zoals je vroeg met de heer Rutgers van
Philips, maar het is natuurlijk duidelijk dat jij en ik een
gesprek van man to man moeten hebben.
Ik hoef hier niet te herhalen welke activiteiten ik sinds
de eerste ontmoeting met dr. Jermen Gvishiani in Moskou
ten behoeve van Philips heb bedreven, zoals Gvishiani zelf
jegens jou bevestigde, evenals recentelijk ambassadeur
Victor Beletski alhier.
Geïnspireerd door onze dialoog heb ik in 1982 en 1983 deze
activiteiten voortgezet, met in juni 1983 het gewenste resultaat (van een kantoor in Moskou).
Vanaf begin 1983 heb je mij steeds voorgehouden mij te zullen introduceren bij de betrokken Philips-functionarissen. In juni 1983 bevestigde je mij opnieuw, dit na je vakantie te zullen doen. Ook die afspraak kwam je eenvoudig
niet na. Het was de Sovjetambassadeur, die me uiteindelijk
aan de betreffende vicepresident van Philips voorstelde,
zodat ik mijn claim van 100.000 gulden over twee jaar – ook
door Ernst van Eeghen met jou besproken – opnieuw kon indienen.
Dat Philips thans op mijn activiteiten meent te moeten bezuinigen lijkt minder in de rede te liggen, dan om een subsidie van de regering te verlangen voor het overnemen van
de Sterling Motor-affaire. Je zult moeten begrijpen, dat
waar ik in goed vertrouwen mij heb ingezet, en je daar
steeds nauwkeurig van op de hoogte heb gehouden, de belangen van Philips in Moskou te helpen activeren, ik meer dan
teleurgesteld ben over de wijze waarop je hebt gemeend
deze zaak te kunnen afsluiten met een fooi, die zelfs in de
verste verte mijn kosten niet dekt.
Ook omdat er mijns inziens door omstandigheden een nieuw

102

Piet Schaepman die me bij enkele passage had gesouffleerd, had
geadviseerd over de brief een hele week te doen. Niet dus. Als
Jeelof zich als een lul wil blijven opstellen, dan moet het maar,
ik heb geen zin een nog uitgekookter flikflooi-briefje te zenden.
Henri Brookman, mijn oude vriend, verlaat de Vrije Universiteit. Zat er dik in. Dit alles omdat hij met Fons Overwater en
Ilco van Buuren de Centrumpartij had opgericht. Ook zijn
contacten met de weduwe Rost van Tonningen-Heubel bracht
zijn positie bij de VU teveel in opspraak.148
Aart van der Want stuurt me een kopie van een brief toe die
dr. A.E. Pannenborg schreef ter ondersteuning van het Forum
Humanum Nederland van de Club van Rome. Jeelof moest
eens weten, dat die zaak door mij in de rails is gezet.149
Eigenlijk zijn Orlandini en Wunderink van de KLM van hetzelfde laken een pak als de „heren” van Philips. Wunderink liet
mij een nota van 9.454 gulden toesturen voor een ticket van
Havana naar Paramaribo, waar ik me inzette samen met Harvey Naarendorp bij Desi Bouterse rechtstreeks om de KLM-lijn
naar Amsterdam weer open te laten gaan. Het lijkt op de zaak
met de landsadvocaat Droogleever Fortuijn en het ministerie
van Buitenlandse Zaken van Hans van den Broek, die mij willen laten betalen omdat ze met succes mijn journalistieke werk
rond prins Claus in India in 1982 wisten te saboteren.150
23 augustus 1984

Richard Thieuliette arriveerde gisteravond laat. Hij zag er prima uit, hij had lang haar, en was zeer aantrekkelijk, als altijd.
Maar ik was vergeten dat hij nu alleen nog vegetarisch eet. Hij
was twee weken met zijn moeder op Hoëdic, het eilandje voor
de kust van Bretagne geweest, waar ze een buitenhuis hebben.
„She asked me to give you a kiss,” zei hij. We sliepen heel laat.
Fred Derby is terug uit China. Hij zal zijn belofte nakomen en
me een interview geven.
148 NRC Handelsblad, 22 augustus 1984.
149 Zie bijlage 18.
150 Bijlage 19.
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element bij is gekomen om via een gebaar van de zijde van
Philips ook ter mijner tevredenheid op een behoorlijke en
faire wijze de periode van de achter ons liggende twaalf
jaar af te sluiten, doe ik opnieuw een beroep op je, deze
zaak rechtstreeks met mij af te wikkelen.
met een groet,
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Telefoneerde ook met Ronald Gase, eerst konden we elkaar
niet verstaan en vervolgens werden we verbroken. Gisteren
gebeurde hetzelfde. Hij moest weer terugbellen. Heb opnieuw
een klacht bij de PTT ingediend. Gase zal binnenkort met ambassadeur Huydecoper van Nigtevecht praten.
Minister George Shultz zegt in een interview: „The tide of history is with us,” en bedoelde hiermee „that freedom would
someday be restored to the Soviet-dominated countries of
Eastern Europe.” Hij vervolgde: „The values that Americans
cherish, democratic freedom, peace and the hope of prosperity
are taking root all around the world.” 151
Paus Johannes Paulus II zou de CIA als zijn meest betrouwbare
bron van informatie over wereldzaken beschouwen, zo wordt
in een te Londen verschenen boek beweerd. De CIA zou hem
hebben gewaarschuwd – één week voor het werkelijk gebeurde – dat Lech Walesa zou worden gearresteerd en dat de vakbond Solidariteit zou worden opgeheven.152 Vandaar dus.
Saul Levine, werkzaam bij Sunnybrook Medical Centre in
Toronto analyseerde in het artikel RADICAL DEPARTURES de
processen in het brein dat bepaalde mensen ertoe brengt zich
aan te sluiten bij sektes of bewegingen als van Bhagwan Shree
Rajneesh. „Radical departures are a fact of life,” schreef hij, „a
cultural phenomenon that has inspired more fear, agony, anger,
disgust – and misinterpretation – than almost any other.” 153
Eén van de conclusies van zijn onderzoek: „I have come to realize how much sense radical departures make, despite their appearance of irrationality, as desperate attempts to grow up in a
society that places obstacles in the way of normal youthful
yearnings. The strangeness that unnerves, the hostility that enrages and even the euphoria that puzzles are expressions of belief
and belonging to adolescents use as catalysts in growing up.”
Belangwekkend is dat professor Levine heeft vastgesteld dat
uiteindelijk negentig procent van hen, die „radical departures”
naar dergelijke bewegingen maken, binnen twee jaar die groepen weer verlaten en naar huis gaan. „Most important, they resume their previous lives and find gratification in the middleclass world they had totally abjured. In short, they use their
radical departures to grow up.” Laten we het hopen, want ik
vrees dat velen even ver zijn als ze thuis komen, dan toen ze
vertrokken.
151 The New York Times, Bernard Gwertzman, 20 augustus 1984. Toen ik dit in 1984 las,
dacht ik Shultz kletst uit zijn nek. Hij zou binnen enkele jaren echter gelijk krijgen.
152 NRC Handelsblad, 23 augustus 1984.
153 Psychology Today, juli 1984.
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154 In 1997, bij het schrijven van dit deel Memoires, komen deze aantekeningen voor
het eerst weer boven water.
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Arriveerde om 10:00 uur in het huis waar Fred Derby logeerde. Het eerste uur ging weer verloren aan interessantdoenerij
met telefoontjes. Daarna hadden we eigenlijk een eerste serieus
gesprek. Zijn vrouw was tegen ons interview, want zij wil dat
Derby zijn verhaal zelf in een boek zou schrijven. Ik zegde toe
hem de tekst te zullen laten lezen, en mocht hij geen toestemming geven het niet te zullen publiceren.154
Ik was geschokt over wat hij vertelde. Hij heeft nu bovendien
bedenkingen over de ware toedracht van de Decembermoorden van 1982. Ik moest de bandrecorder geregeld afzetten.
„Achttien uur zaten we in Fort Zeelandia in de cel zonder een
druppel water. Wanneer we naar het toilet wilden zeiden ze:
‘Pies maar in je broek, je gaat toch dood.’ Onze kleren lagen
op de gang. Ik was slechts in onderbroek. Eindelijk moest ik bij
Desi komen. Hij was al die tijd daar, want van waar ik zat in
die soort van cel, kon je bovenop zijn rug kijken. De mannen,
die daar met mij zaten waren gek van angst. Ze schreeuwden.
Ze baden. Ze bonkten met hun kop tegen de muur. Er moesten er vijf van ons bovenkomen. Later hoorden we schoten. Ik
kwam huilend bij Desi binnen. Hij begon te vertellen over de
problemen, die hij had, de sabotage van de oppositie, de branden, en hoe hij zelf de brandweer had moeten bellen. Hij sprak
over hoe de vakbonden hem dwars hadden gezeten. Later
kwam Horb er bij. Ik ben er eveneens pas veel later achter gekomen, dat het Horb was geweest, die mij had laten arresteren.
Vervolgens moest ik terug naar mijn cel. Maar om 07:30 uur
mocht ik naar huis, en ben zelfs in de auto van Horb weggebracht.”
Wat me zeer schokt, is de zekerheid, nu, dat Bouterse misschien aanvankelijk sliep bij zijn vriendin, maar dat hij dus langere tijd – ook tijdens executies in Fort Zeelandia – aanwezig
was, terwijl ik er steeds vanuit ben gegaan dat hij, eenmaal daar
aangekomen, heeft gered wat er te redden was. Na oud-ambassadeur Osvaldo Cardenas van Cuba geeft ook Derby nu een
andere beschrijving van wat er gebeurde.
Derby denkt niet dat de VN-commissie van Wako met het ware
verhaal naar buiten zal komen. „Ik ken Desi goed, je moet hem
niet onderschatten. Laatst heeft hij in het topberaad negen uur
gesproken, zodat zelfs Etienne Boerenveen opmerkte: ‘we zijn
geen debating society, we zijn militairen.’ Maar Desi antwoordde: ‘Politiek bedrijven is een burgerlijke aangelegenheid. Je
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kunt geen politiek bedrijven zonder praten.’ Daarom zeg ik:
Desi is de enige burgermilitair in het leger. Je kunt van me aannemen dat steeds meer in Suriname wordt beseft, dat als we
toch met de militairen verder moeten, we beter met hem verder kunnen.”
De landsadvocaat schreef me dat minister Hans van den Broek
hem heeft meegedeeld dat ik uitstel van betaling kan krijgen tot
31 december 1984. Je moet het lef maar hebben. Ze kunnen
naar die poen fluiten die smeerlappen, die saboteurs van mijn
leven.155
Zoals te verwachten was, verschijnen nu de eerste boeken over
mijn vriendin Margaret Mead, die in 1978 overleed. Mary
Catherine Bateson, haar dochter, schreef een boek over haar
ouders.156 Pas nu lees ik dat Margaret en haar man, de Britse
antropoloog Gregory Bateson, elkaar in 1932 ontmoetten in
Papoea-Nieuw-Guinea, aan de oevers van de Sepik en „fell in
love in a fever of conversation.” Zij filmden de geboorte van
hun dochter en voerden „the first hour of her life exhaustive
neurological tests” uit. Mary noemt haar jeugd: „Probably the
best-documented childhood in the United States.”
Waar ik helemaal verbaasd over ben, is dat dochter Mary
schrijft dat haar moeder Margaret waarschijnlijk biseksueel was,
maar haar hier nooit over heeft verteld. Ik herinner me dat de
enige keer dat ik Margaret Mead in haar flat aan Central Park
opzocht er inderdaad „een vriendin” aanwezig was. Maar geen
haar op mijn hoofd dat dacht aan die mogelijkheid.
Ook Jane Howard kwam met een boek van 527 pagina’s over
Margaret Mead.157 Het lijkt me afschuwelijk wanneer mensen,
die je achterste zelfs nooit hebben gezien, je leven zogenaamd
bestuderen en dan met een opsomming komen waar je absoluut geen woord op kan terugzeggen. Ik moet zorgen dat mijn
dagboek op tijd geschreven is.
Anatole Broyard maakt melding van een amusant detail in het
boek van Margarets dochter.158 „Talk was a passion in their
family. The mother told her daughter that one evening a male
colleague came to her bed asking for sex and she held him all
night instead in an embrace of intense conversation.” Haar
kennende kan ik me dit uitstekend voorstellen.

155 Zie bijlage 20.
156 Mary Catherine Bateson, With a Daughter’s Eye: A Memoir of Margaret Mead and
Gregory Bateson, William Morrow & Company, New York, 1984.
157 Jane Howard, Margaret Mead, A Life, Simon and Schuster, New York, 1984.
158 The New York Times, 18 augustus 1984.
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25 augustus 1984

26 augustus 1984

Truman Capote is overleden. Hij was pas 59 jaar oud. Verkeerd geleefd. Een paar regels op de BBC en gone with the wind.
Ik luister al dagenlang naar de Vespers van Rachmaninoff, en
werk gestaag door aan deel 1 van de Memoires. Tussendoor ga
ik de polders in met Chopin op de walkman en ben in tranen.
Ik liet mijn gesprek aan Fred Derby lezen, die in korte broek
op de grond naar televisie lag te kijken. Later zei hij er het cijfer
twaalf voor te geven. Paul Klare van de De Tijd kwam het on159 Mijn vaders zuster: Juliana Mennega-Oltmans.
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Eduard verscheen gistermiddag in een Citroën Visa, die hij samen met zijn ouders, die hielpen financieren, had gekocht. De
auto zag er als nieuw uit. Hij was in korte broek met een zwart
singlet. Heel lekker om te zien. Hij gooide het echter over een
andere boeg, om mijn avances te kunnen ontlopen: „Ik houd
ook van Marit, en jij en ik zullen wel nooit uit ons seksualiteitsprobleem komen.” Hierop viel ik in een langdurige betoog
fel naar hem uit en sloot af met de opmerking dat ik eigenlijk
steeds minder zin had om te leven en dat er weer een nieuw ultimatum van Buitenlandse Zaken en de landsadvocaat was binnengekomen. Eduard waarschuwde dat de BVD in een handomdraai mijn huis binnen kon komen. „Ze zullen nooit iets
wegnemen. Maar ze fotograferen je dagboeken.” Ik dacht hoe
weet hij zulke dingen, en herinnerde me toen dat hij eens had
verteld dat zijn ouders naast een hoge piet van de BVD woonden, waar ze bevriend mee waren.
„Hoe zou je het vinden,” zei hij plots, „als ik twee kinderen
kreeg?” Ik dacht: absurd, maar vroeg: „Van wie, van Marit?”
„Nee, die wil zelf kinderen hebben.” En vervolgens: „Heb je
nog van Pieter Baaij gehoord?” Verwarrend allemaal.
Later zei hij, toen we het over Hugo van Reijen hadden, dat
het de eerste keer was dat ik tegen Ed zei hem niet te vertrouwen: „Ik heb die man vanaf de eerste dag niet vertrouwd.”
En terwijl ik ’s avonds wegzakte in verdriet belde tante Yuut159
andermaal om te benadrukken hoe ellendig het was om oud te
worden. Zij werd in 1896 in Tjandi boven Semarang geboren.
Ze is 88 jaar. „Wanneer je jong bent, weet je niet hoe het is om
oud te worden, maar wanneer je oud bent weet je nog zeer
goed hoe het is om jong te zijn. (…) Mijn enige vertier is nog
om een paar maal per dag de gang van deze flat op te wandelen.” Ik wil er niet aan denken.
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middellijk halen, maar heeft het weer teruggebracht. Er zat een
brief bij dat de redactie moeite heeft met mijn wijze van interviewen: te veel notulist, te weinig kritische tegenvragen.
Gijs van de Westelaken van de Haagse Post vindt het gesprek
met Derby: „Niet zo geschikt voor ons”. Derby gaf al aan een
aantal bladen routine-interviews, zoals Het Parool. Maar het gesprek met mij is dus heel anders en in zoveel opzichten explosief en ondanks alles sympathiek ten opzichte van Bouterse.
Dat willen ze gewoon niet horen. „Het is meer een interview
voor een boek,” zei Gijs.
Wim Jansen kwam het gesprek met Fred Derby halen. Hij vertelde dat hij na een lezing van mij in Eindhoven besloot van
koers te veranderen en naar de School voor Journalistiek te
gaan.160
Ambassadeur Antonio Diaz belde dat Osvaldo Cardenas mijn
manuscript via hem had teruggezonden. „I am always working
for you,” aldus deze Cubaanse diplomaat.
Wim Verkade belde dat het ministerie van Ontwikkelingshulp
niet meer via Van Eeghen, maar rechtstreeks geld naar Tanzania zond. Daarop reisde Van Eeghen samen met Van Baak naar
Tanzania en wist president Julius Nyerere over te halen om de
gelden via de ABN weer naar hem terug overgemaakt te krijgen.
Hoe zou de koopman dit nu weer hebben geflikt?
John Eccles en Daniel Robinson schreven Our Brain and Our
Mind.161 De psycholoog George Miller schreef erover in de
The New York Times: „The mind-body problem is a classic example of an important problem that is not a good one. Are
mind and body different kinds of things? Common sense answers, yes. How, then, are they connected? Common sense
answers that they interact causally: Physical processes occurring in the body cause mental events and mental events cause
physical actions in the body. In the academic jargon of
philosophers, common sense is a form of ‘interactive dualism’.” (…) „Psychology has made some progress in understanding the mind. Physiology has made enormous strides in
understanding the brain. Perhaps it is time to reconsider the
mind-body problem. We might ask a pair of scientists to undertake the task together. The one responsible for the mind
should be familiar with cognitive psychology. The other, the
one responsible for ‘the body’ should know neurophysiology.
160 In 1997 is hij redacteur van Trouw.
161 John Eccles, Daniel Robinson, The Wonder of being Human: Our Brain and Our
Mind, MacMillan, New York, 1984. Millers artikel droeg de kop: WHEN WE THINK
WHAT THINKS?
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27 augustus 1984

Eindelijk, na door allerlei zaken te zijn afgeleid, kan ik weer
verder met Memoires deel 1. Ben in juni 1943 gearriveerd,
waarin ik met Wicher de Marees van Swinderen, Netty de
Jong en Margot van Suchtelen van de Haare ga zeilen op de
Loosdrechtse Plassen.
28 augustus 1984

Wim Jansen belde om te zeggen dat Trouw het gesprek met
Fred Derby niet neemt. „Er staat te weinig in,” volgens Wim.
Ze willen gewoon niet horen wat Derby werkelijk te zeggen
heeft.
Chiropractor Koekoek kraakte mijn botten. Ik heb „een koude
nek”, die een beetje scheef staat, zegt hij.
Irik van Doorn was al om 10:00 uur op Amerbos.163 We heb162 The New York Times, WHEN WE THINK WHAT THINKS? George Miller, 26 augustus
1984.
163 De zoon van mijn vriendin Nel Oosthout.
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They should spend a year together at least and publish their
discussions.” Iets dergelijks is nu door Eccles en Robinson gedaan. Wat was de algemene conclusie? „Mind and body interact causally. Our brain is our computer. It provides lines of
communication between our minds and the material world
(and other minds?). We select from all that is given according
to interest and attention, and we modify the actions of the
neuronal structures of our computer, for example to initiate
some willed movement or in order to recall a memory or to
concentrate our attention.”
John Eccles stelt dat de wetenschap nu kan aantonen, hoe „the
two realms, mind and body, could interact.” Descartes ging er
nog vanuit „that the pineal gland” de meest waarschijnlijke
plaats was waar mind and body op elkaar reageerden. Eccles weet
het nu precies, namelijk het gebeurt „in the supplementary
motor area (SMA), located at the top of the brain, mostly on the
medial surfaces between the two (brain) hemispheres.”
Ik lees met verbazing: „A fraction of a second before you make
a voluntary movement, nerve cells in your SMA begin to discharge.” John Eccles: „It is important to recognize that this
burst of discharge of the observed SMA cell was not triggered by
some nerve cell. Because, we have an irrefutable demonstration
that a mental act of intention initiates the burst of discharges of
a nerve cell.” Moet zien dit hoogst verwonderlijke boek te
pakken te krijgen.162
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ben besloten om de uitbreiding van de bananenplantages in Suriname samen op te zetten.
Nel Hazeu schrijft vrij uitvoerig dat zij niet in een positie is om
me te helpen de impasse tussen Jeelof en mij te doorbreken.
Dat verbaast me. Jeelof, Nellie Hazeu-Sloos en ik kennen elkaar even lang, uit de dagen van Nijenrode (1946-1948). Bovendien is zij nogal bevriend met zijn vrouw. Nels man, ir.
H.A.G. Hazeu, was een zeer invloedrijk en prestigieus lid van
de Raad van Bestuur van Philips toen Jeelof er als jong broekje
in dienst trad. Zij zou prima kunnen bemiddelen, maar toch
doet zij het niet. Ik begrijp zoiets niet. Wat zit Holland toch
vreemd in elkaar. Hoe gaan belanda’s die zeggen vrienden van
elkaar te zijn eigenlijk met elkaar om? Ik word er eigenlijk
steeds meer anti-mens door. Mensen zijn ondingen, inbegrepen mezelf. Lafbek Jeelof laat zijn advocaat Rutgers antwoorden.164
De Advies Commissie Mensenrechten Buitenlands Beleid
(ACM) heeft minister Hans van den Broek geadviseerd de dialoog met Suriname te hervatten. Moet je net bij die haatdragende bende ambtenaren op de apenrots zijn. Een woordvoerder van Hans van den Broek reageerde dan ook meteen met te
zeggen dat het advies een nuttige bijdrage was: „Maar dat het
onder de huidige omstandigheden geen aanleiding zou zijn tot
bijstelling van de voorwaarden die de regering heeft gesteld
voor de hervatting van de ontwikkelingshulp aan Suriname.” 165
Wat staan ze altijd weer op hun Haagse ponteneur met hun juridische – in plaats van menselijke – benadering van wat ooit
een kolonie was. Ik denk altijd weer aan het advies van de
privésecretaris van koning Lodewijk XIV, François de Callières,
en ambassadeur in de Franse diplomatieke dienst in 1716, die
schreef: „ (…) in general, the training of a lawyer breeds habits
and dispositions of mind which are not favorable to the practice of diplomacy.” 166
29 augustus 1984

Bezocht mijn advocaat Herry Voetelink, die de voltallig correspondentie met Philips voor zich had liggen. Ik vertelde hem
dat mijn poging een bemiddelingsronde via mevrouw Hazeu
tot stand te brengen was mislukt. Ik verzekerde hem dat ik Jee164 Zie bijlagen 21a en 21b.
165 NRC Handelsblad, 28 augustus 1984
166 François de Callières, De la manière de négocier avec les souvereins. Dit citaat uit De
Callières vaak in het Engels vertaalde boek komt uit het werk van C.L. Sulzberger,
What is wrong with US foreign Policy, Harcourt Brace, New York, 1959, pagina 39,
(red.).
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Ik zit in verbijstering terug te lezen over de fietstocht in de
Hongerwinter naar Olst, met Cila Schimmelpenninck; ik was
als meid verkleed. We logeerden op Het Kleine Loo bij de Van
Suchtelens. Ook zijn we zelfs in een sneeuwstorm meegelift
met Duitse militairen in een vrachtwagen (ik nog steeds als
vrouw verkleed) tot Amerikaanse duikbommenwerpers ons
aanvielen. Ik ben het niet echt vergeten, maar het teruglezen
triggers the relevant neurons.
Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Frits Bolkestein gaat
in Washington bezwaar maken tegen de mogelijke verscherping van de Export Administration Act.167 „Van Eekelen zei
dus dat de regering vanwege Amerikaanse exportbelemmeringen de betrekkingen met de VS niet wilde verstoren.” Bolkestein heeft volkomen gelijk. Ik bepleitte iets dergelijks in mijn
brief aan de NRC.168
Het waait alsof het al herfst is.
167 NRC Handelsblad, Ben van der Velden, 30 augustus 1984.
168 NRC Handelsblad, 15 augustus 1984.
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lof zou terugnaaien quelconque. Daarop las hij de KLM-correspondentie over het openen van de lijn naar Paramaribo. Hij
waarschuwde me dat ook al had ik mijn eisenpakket tijdig bij
Orlandini op tafel gelegd, en al had Wunderink mij een ticket
voorgeschoten, en waren er ontmoetingen over die zaak geweest, en een aantal telegrammen gezonden, rechtens bestond
er geen formele overeenkomst tussen de KLM en mij. Er moest
dus omzichtig te werk worden gegaan om op basis van het algemene fatsoen er een soort regeling uit te slepen. Om één of
andere reden – waarschijnlijk omdat ik zijn hulp nodig heb in
de KLM-affaire – heb ik niet gevraagd om een gedetailleerde
specificatie van de 25.000 gulden van Philips, waar hij veel van
achterhield.
Eduard kwam om 18:30 uur. Ik had eten bereid waarvan hij
blijkbaar genoot. Hij lag op de bank. We spraken een paar uur
terwijl mijn armen één been van hem omknelden. Maar ik
ging niet verder. Terwijl hij er was, belde oud-ambassadeur
Schaepman, die ook de reactie van BuZa had gelezen op het
advies van de ACM om met Suriname in dialoog te gaan. „Een
reactie van Buitenlandse Zaken voor de straat. Het wordt tijd
dat Van den Broek weggaat…” Toch maakte Eds bezoek me
weer triest, en soms denk ik dat we beter uit elkaar kunnen gaan.
Belde Peter op vanwege zijn verjaardag, maar kreeg Edwin van
Wijk aan de lijn. Jammer.
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31 augustus 1984

De regering Reagan zegt nu dat de sovjets allang kruisraketten
hebben en lang voor de Amerikanen „medium range missiles”
in Europa hebben gestationeerd. Intussen maakte Moskou bekend in reactie op Amerikaanse Pershing II-raketten met succes testen te hebben uitgevoerd met eigen kruisraketten. Washington wil dus 464 kruisraketten en 108 Pershing II’s in
West-Europa plaatsen. Ieder van die kruisraketten draagt een
equivalent van 200.000 ton TNT, of vergelijkbaar met vijftienmaal de explosiekracht van de bom boven Hiroshima. Ze zijn
stapelgek.
David Pearson, die aan een doctoraal sociologie aan de Yale
Universiteit werkt, heeft samen met professor Charles Perrow
en John Keppel een onderzoek gedaan naar het neerschieten
van de Koreaanse Boeing door een gevechtsvliegtuig van de
Sovjet Unie. The Nation wijdt 19 pagina’s aan zijn bevindingen, die zeer schokkend zijn. Vlucht 007 werd door een SU-15
jager neergeschoten, waarbij 269 personen om het leven kwamen. Is er van de zijde van de VS opzet in het spel geweest?
Pearson ontdekte dat terwijl Ronald Reagan de Sovjets van „a
horrifying act of violence” beschuldigde, de Amerikaanse – en
westerse media – het er verder bij lieten zitten, en verzuimden
na te gaan wat de Amerikanen zelf wisten of niet wisten van de
vlucht van het Koreaanse toestel. Hij somt een aantal instelling
op als: de US Air Force, het National Intelligence Agency (NSI),
het North American Aerospace Defense Command (NORAD)
en het National Military Command Center (NMCC), die vooraf geweten moeten hebben dat het toestel uit de koers was geraakt. Al deze Amerikaanse instanties moeten op de hoogte zijn
geweest, dat de Boeing recht afvloog richting grondgebied van
de Sovjet Unie, terwijl daar een „(…) major Soviet missile test
was in the making there.” Pearson vervolgt: „The agencies had
the time and means to communicate with the KAL-007 and
correct its course, but not one of them did so. (…) Finally, given the capability of VS intelligence and communications systems, it can be presumed that the White House and the Secretary of Defense also knew of the events that transpired, well in
advance of the shoot down.169
Alleen het „Groene Amsterdammertje” van de VS, het blad The
Nation besloot deze gedetailleerde studie van deze drie Amerikanen in haar geheel te publiceren, omdat er informatie wordt
169 Zie bijlage 22. Het omslag. Jammer genoeg kan ik niet de hele studie hier opnemen.
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Een Chileens schip zou in de haven van Saboó in Brazilië „een
gigantische lading” wapens voor Bouterse hebben opgehaald.
Behalve 47 ton en 3.225 kisten wapens werden 25 militaire
voertuigen ingeladen, waaronder pantserwagens, jeeps en
vrachtwagens.
170 In 1997 staan naar schatting 1.200 dagboekklappers (tot jaargang 1985) in de Koninklijke Bibliotheek.
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geboden over de mogelijke Amerikaanse betrokkenheid bij
„deze verfoeilijke daad van agressie” (Ronald Reagan) van de
sovjets, welke dus nu meer lijkt op een vooropgezette Amerikaanse val, waar het Kremlin in is getippeld. Ik zou wel eens
willen weten welke Nederlandse media deze studie van David
Pearson en de zijnen hebben meegenomen.
Belde Eduard vanmorgen. Ik deed zo nonchalant mogelijk.
Wat ik nu met hem beleef lijkt maar al teveel op mijn „bevlieging” voor Wicher van Swinderen in 1945. Treurig eigenlijk,
hoewel het bijkomende gedrag wel wat aangepast is.
Bij het teruglezen van mijn dagboek constateer ik ook dat ik
wellicht negentiende van wat ik opschreef had kunnen weglaten. Zelfs op dit moment weer. Welke functie heeft wat je opschrijft? Toch vooral stoom afblazen?
Ik sprak er onlangs met Ed over, en zei me af te vragen, hoe ik
met dagboekschrijven zou kunnen stoppen. Zelfs opperde ik
mijn dagboeken te vernietigen. „Waarom?” antwoordde hij
meteen.
„Wanneer ik ze allemaal heb geschreven welke functie hebben
ze dan nog? Dan moet Peter ze maar weggooien,’’ zei ik.170
De Telegraaf opent vanmorgen met opnieuw een zogenaamd
alarmerend bericht over Suriname.
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Max de Bok, voorzitter van de NVJ, is naar Denig, de woordvoerder van Buitenlandse Zaken, gegaan om mijn zogenaamde
schuld vanwege het Claus-proces te bespreken. Hij hoorde er
dat de landsadvocaat de pik op mij had. Minister van den
Broek wilde geen uitzondering maken „voor de burger Oltmans.” De landsadvocaat Droogleever Fortuijn ontvangt zijn
instructies in deze zaak rechtstreeks van de minister, dus misschien heeft de landsadvocaat de pik op mij, maar is Hans van
den Broek de werkelijke boosdoener.
Ik zit in een wespennest. Wanneer ik tegen Eduard zeg dat ik
Hugo van Reijen niet vertrouw, staat deze man binnen de
kortste keren bij mij op de stoep met een cadeau: een album
met vijf jaar Surinaamse postzegels. Ik heb hem gevraagd wat
hij zou doen, wanneer de BVD bij hem zou komen, er rekening
mee houdende dat hij zelf door de BVD is gestuurd. „Dan zou
ik je onmiddellijk bellen.” Dus hetzelfde antwoord, wat Voetelink gaf, toen ik hem dezelfde vraag stelde. En verder als Eduard vraagt: „Heb je wat van Pieter Baaij gehoord?” en ik zeg
nee, dan arriveert twee dagen later een brief van de man met
een voorstel om in de steenkolenhandel te gaan.
Gerrit Jeelof stuurde een uitnodiging voor een reünie van onze
Nijenrode-klas (1946-1948) op 20 oktober in Eindhoven,
waar hij als gastheer zal optreden. Je moet het lef maar hebben.171
1 september 1984
CDA-Kamerleden

Hans Gualthérie van Weezel en Joost van
Iersel hebben vragen gesteld aan de ministers Gijs van Aardenne en Hans van den Broek over de meningsverschillen tussen
bewindslieden Wim van Eekelen en Frits Bolkestein over de
export van technologie naar Oost-Europa en China. Het is inderdaad een heikele aangelegenheid.
Ik leef in hogere sferen en bereikte het jaar 1947. Het rolt er
allemaal vanzelf uit. Ik denk dat mejuffrouw Buringh Boekhoudt, die altijd geheim heeft willen blijven (vanwege Beatrix)
het eens zou zijn met de wijze waarop ik haar weergeef. Soms
geloof ik inderdaad bezig te zijn „het boek van mijn leven” te
schrijven.
Vanmiddag ben ik met de antenne van mijn radiowalkman
door het in de hal hangende schilderij gegaan van Alexander
Oltmans. Vreselijk! Ik zal het onmiddellijk bij lijstenmaker Heijdenrijk op het Rokin laten herstellen.

171 Zie bijlage 23.
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Broer Theo belde op uit Zwitserland om te zeggen dat hij de
eerste 62 pagina’s van deel één van de Memoires, die ik hem had
toegestuurd uitstekend vond. Hij heeft die tijd tenslotte ook
meebeleefd. Ik geloof dat hij het meende, waar ik dan ook blij
mee ben.
Erik Poslavsky is hier door zijn vader, Lex, gebracht, en verblijft nu op de logeerkamer. Hij zal hier voorlopig tijdens zijn
studie in Amsterdam wonen. Ik nam hem later mee op fietstocht in de polders. Maar eigenlijk vind ik zijn aanwezigheid
nu al vervelend. Ik ben te lang alleen geweest, en blijf het liefste
alleen, vooral om geen gelazer aan mijn hoofd te hebben en
maximaal „vrij” te kunnen zijn.
In Boston heeft men iets bedacht om kinderen de werkelijk172 The New York Times, Robert Pear, 27 augustus 1984.
173 The New York Times, 31 augustus 1984.
174 Carl-Heinz Mallet, Fairy Tales and Children, The Psychology of Children Revealed
Through Four of Grimm’s Fairy Tales, Schocken Books, 1984.
175 Bruno Bettelheim, The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy
Tales, Alfred A. Knopf, New York, 1976.
176 Psychology Today, juli 1984.

115

Amsterdam

In de VS bevindt zich één op de 520 inwoners in een federale of
lokale staatsgevangenis, oftewel het dubbele aantal van tien jaar
geleden, namelijk 454.136. De ideale samenleving.172
In Texas is weer eens een student in een geval van „hazing” om
het leven gekomen. Bruce Goodrich (20) en zijn kamergenoot
John McIntosh werden door andere cadetten om 02:30 uur uit
bed gesleept en één uur lang gedwongen hard te lopen en
„push-ups” en „sit-ups” te doen, tot Bruce Goodrich er dood
bij neerviel. Dat zijn de geneugten van de Amerikaanse cowboy- en machocultuur.173
Er is weer een boek over sprookjes verschenen.174 De schrijver
Mallet beweert dat toen hij het manuscript grotendeels gereed
had pas Bruno Bettelheims The Uses of Enchantment had ontdekt.175 Psychology Today noemt Bettelheims benadering „more
profound, more fatherly.” 176 Mallet interpreteert de verhalen.
Bettelheim toont meer aan dat sprookjes bedoeld zijn als metafoor: „(…) for the fears and feelings of our children.” De verhalen zouden kinderen tot hulp zijn „in understanding and coping with the emotions they are beginning to feel.” Ik heb dit
altijd geklets gevonden en blijf dit vinden. Sprookjes jagen kinderen de stuipen op het lijf. En anders, brengen ze kinderen levenslang op dwaalsporen van prinsen en prinsessen die eeuwig
gelukkig samenleven.
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heid bij te brengen. Het is diametraal tegengesteld aan vertelsels
als Hans en Grietje. In het Children’s Museum is een tentoonstelling ingericht over „death and loss” en „dying is not a vacation. It is not like going to visit your grandmother. You don’t
come back again.” Rauwer kan het haast niet. „We have a
commitment to children to make life less threatening to them,”
zegt Jane Kamien, die de tentoonstelling organiseerde met een
team van adviseurs onder wie psychologen en geestelijken.
Filmpjes laten zien hoe wormen een dode muis verorberen, of
hoe de straten van de Libanon en El Salvador bezaaid zijn met
doden. Ik betwijfel echter of dit de oplossing is.177
In Chaska, Minnesota, groette een jongen van zes jaar zijn ouders met „Hi!” en nam vervolgens plaats in de „witness box”
en verklaarde dat zijn vader en moeder, Robert en Lis Bentz
hem seksueel hadden misbruikt. Het was het eerste getuigenverhoor in een serie van 24 volwassenen die kinderen van twee
tot zeventien jaar hadden verkracht.178 Zo kan het dus ook.
3 september 1984

In gesprek met Pravda heeft president Konstantin Tsjernenko
gezegd dat het zinloos is met Washington te blijven onderhandelen, omdat de regering Reagan „iedere realiteitszin” heeft
verloren.179 Aan welke sprookjes heeft de kleine Raymond zijn
hartje verpand?
Irik van Doorn zendt een ontwerp in voor onze overeenkomst
betreffende de bananenplantage in Suriname.180
Motke Chanoeka kwam weer eens langs op Amerbos, ditmaal
met een telegram uit Israël. Hij noemde het een doorbraak.
Het ging om een politiek besluit dat de instemming had van
Eegje Schoo, „onze” minister van Ontwikkelingssamenwerking. Ik antwoordde dat ik graag een briefje van hem tegemoet
zou zien, waarin hij een en ander samenvatte. Daarop ging hij
niet in.
Ron Wunderink van de KLM beantwoordt ook mijn verzoek
om terug te bellen niet.
Ik heb Voetelink nu eindelijk om een specificatie van de afrekening van de 25.000 gulden van Philips gevraagd, maar ontvang als reactie dat hij afwezig is en ziek.
In deel 1 Memoires heb ik Yale bereikt.
177
178
179
180

The New York Times, 26 augustus 1984.
The New York Times, E.R. Shipp, 2 september 1984.
NRC Handelsblad, Raymond van den Boogaard, 3 september 1984.
Zie bijlage 24.
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181 NRC Handelsblad, 3 september 1984.
182 Dorothy Farnan, Auden in Love, Simon & Schuster, New York, 1984.
183 The New York Times, 2 september 1984.
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Kardinaal Joseph Ratzinger heeft een felle aanval gelanceerd op
de marxistische bevrijdingstheologie van Rooms-katholieke
priesters in Latijns-Amerika: „die leidden tot ernstige afwijkingen van de leerstellingen van de Kerk. Laten we eraan denken
dat het atheïsme en het ontkennen van de menselijke persoon,
zijn waardigheid en zijn rechten, het hart vormen van de
marxistische theorie.” De kardinaal zei verder: „De klassenstrijd als een weg naar een klasseloze samenleving is een mythe
die hervormingen vertraagt en armoede en onrechtvaardigheid
verergert.” Dat is dus niet waar.181 Wat ik sinds 1971 in de USSR
heb gezien is het in praktijk brengen van door de staat aangemoedigd atheïsme, en de nastreving van inderdaad een klasseloze samenleving. Extreme armoede, zoals in de VS, is in de
Sovjet Unie grotendeels weggewerkt. Er zijn klassentegenstellingen, als tussen de nomenklatoera en de massa, maar materiële
onrechtvaardigheid is in de verste verte niet te vergelijken met
de tegenstellingen tussen rijk en arm in de rest van de wereld.
De Sovjetsamenleving zie ik als een maatschappij op weg naar
een brede sociale rechtvaardigheid, welke van alle kanten door
rijke landen wordt gesaboteerd om er vooral voor te zorgen,
dat het marxistisch-leninistische experiment niet zal slagen.
Zoals rond Cuba gebeurt.
Auden in Love 182, waar Eduard me in Genève op attendeerde,
met het voorlezen van een recensie in de Tribune wordt besproken door John Fuller in The New YorkTimes.183 „The writer
of memoirs, like the gossip,” schrijft Fuller, „is less the victim
of his factual knowledge than of his power to shape this material. The privilege of observation, of receiving confidences,
pales before the requirement of narrative and its predetermined
structures of the shocking or the comic.”
Het thema van het boek is hoe W.H. Auden (32) verliefd werd
op Chester Kallman (18): „a good-looking boy with a fund of
camp wit, knowledge of Italian opera and a taste for sailors.”
Fuller begrijpt niet dat Auden, nadat Chester Kallman hem al
spoedig had verraden, hem nog meer dan dertig jaar toegewijd
bleef: „(…) after they ceased to have any physical relationship.”
Ben ik wel duidelijk genoeg in het beschrijven van mijn band
met Peter?
Auden beschouwde Chester Kallman als „intellectually a son,
a bond reinforced for a brief period by morality of their physi-
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cal relationship. The end of the honeymoon between them coincided with the death of Auden’s mother, so that he could begin to take her role in earnest, fussy and dictatorial.” De kop
boven de recensie is AN INCOMPREHENSIBLE MARRIAGE. Ik
weet dus niet wat er in het boek staat over de relatie AudenKallman.184 Ik kan alleen getuigen, dat de „period of orality”
tussen Peter en mij twee of drie keer een wild nummer in 1967
inhield, waarna we vrijwel onmiddellijk een vriendschappelijke weg betraden, die van mijn kant wel een ondertoon had van
sterke seksuele aantrekkingskracht, vanwege Peters uitzonderlijk mooie lijf, maar waarin vrijwel meteen de vader-zoon relatie de boventoon voerde. Peters vader was overleden, zo rond
de tijd dat wij elkaar ontmoetten.185
5 september 1984

Ik geloof dat ik een prachtig boek schrijf. De pagina’s 62 tot192
gaan vandaag naar Wim Hazeu. Maar ik realiseer me nu dus
ook dat ik van 1925 tot 1984 eigenlijk een boeiend parcours
heb afgelegd. Het mengsel dat ik ben van alles wat om me heen
was en gebeurde is bijzonder.
Eegje Schoo zal 50 miljoen gulden, die oorspronkelijk voor
Suriname waren bestemd, uitgeven aan voedselhulp elders.186
Nederland gedraagt zich als een etter tegen het nu op eigen benen staande Suriname.
Adam Malik (69) is overleden. Een lamstraal en een verrader.
Wanneer ik als vele anderen over een vaste kolom in de media
zou beschikken dan had ik vandaag een fraai verhaal over deze
man geschreven, waarin tevens fragmenten uit het gesprek dat
ik in 1966 met Bung Karno had over deze Malik.
In Thermos liep ik tegen Willy, een Indische jongen aan, die
zei vroeger (in 1954-1955) bij mij in de Carlton flat te hebben
geslapen. Hij vertelde dat ik me waarschijnlijk nooit had gerealiseerd hoe ik hem had geholpen om over zijn minderwaardigheidscomplex als Indische jongen heen te helpen. Zelf dank
ik de hemel op blote knieën zelf een soort Indische jongen te
zijn met vier generaties Indisch verleden in de familie, en daardoor op vele manieren een heel andere toevoer te hebben gekregen dan die van de Hollandse bleekscheten uit de polder.
Dat heb ik alle Indische jongens die ik heb gekend steeds voorgehouden.
John Drieskens van Panorama was op tijd, en stemde in met een
184 Ik las dit boek pas in 1993 in Hollywood.
185 Peter werd geboren toen zijn vader 61 jaar oud was.
186 NRC Handelsblad, 4 september 1984.
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6 september 1984

Ik serveerde gisteravond mijn room mate Erik Poslavsky een visje. Ik zei dat ik de deuren van mijn slaapkamer en werkkamer
altijd afsloot vanwege de dagboeken. Maar in werkelijkheid wil
ik er gewoon zeker van zijn dat niemand, ook hij niet, will be
snooping around.
Lloyd deMause schrijft dat The Nation eindelijk aan het werk
van hem en zijn collega Casper Schmidt – aan wie hij me wil
voorstellen – heeft gerefereerd als „psycho-historians who provide the richest decoding of the impulses of our age.” Lloyd
waarschuwt me niet te laten ontmoedigen door slechte verko187 Eduard had immers alles wat ik hem had gegeven teruggebracht in 1982, waaronder dit doosje.
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bedrag van 7.500 gulden voor een nieuwe reportage uit Suriname. Ik kan vertrekken wanneer ik maar wil. Ik heb hem aangemoedigd Rob Stallinga eens naar John van Haagen in Rotterdam te sturen om te zien of het verhaal van mijn vriend
(eens mijn duikbootvriendje) in Panorama verteld kan worden.
Drieskens waarschuwde dat de serie over Prins Claus erg slecht
had verkocht. „We hadden gedacht juist 30.000 exemplaren
die weken meer te verkopen, maar we zakten juist 30.000 in
de verkoop.” Hij benadrukte dat het publiek ervan uitgaat dat
het met Claus weer goed gaat, en dan willen ze geen vervelende verhalen over de man lezen. Hij vertelde dat om mee rekening te houden vanwege mijn komende Prins Claus-boekje,
maar daar verwacht ik zelf, bij de huidige stand van zaken in
het vaderland, hoe dan ook niets van.
Ik voel me totaal geïnspireerd bij het schrijven van het eerste
deel van de Memoires. Het bijkomende werk, zoals nu weer
bladeren in het werk van de psycholoog Rollo May, klopt als
een bus. Alles lijkt er vanzelf uit te rollen. Wonderlijk.
Ik gaf Babette Cremer het schildpadden doosje dat van mijn
grootmoeder Poslavsky is geweest. Maar ik was vergeten dat ik
– toen ik het ooit eens aan Eduard had gegeven – onder de
deksel een tekstje had geplakt: „I love you”.187 Babette ontdekte het meteen en ik wist me geen raad: ik bloosde tot in mijn
navel en lulde er maar op los. We dineerden met andere gasten
in Dynasty. Ik sprak over het belang van de bestudering van de
hersenen, maar Jan viel in de rede en zei: „Willem, als je nu
eens je 62 encyclopedieën weggooide en gewoon ging nadenken.” Een echte Cremer-reactie. Hij droeg een keurig jasje en
een das van het Korps Mariniers. Ik had een jasje van hem geleend om niet uit de toon te vallen.
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pen, want zijn nieuwe boek over Ronald Reagan werd door
800 boekwinkels geweigerd om in de verkoop te nemen. Iets
dergelijks gebeurt al heel lang hier met mijn boeken. Alsof
boekhandelaren weten waar het over gaat.
Sinds 1592, toen de Staten van Holland het paleis Noordeinde
ter beschikking stelden van Louis de Coligny, de weduwe van
Willem van Oranje, hebben de Oranjes een band met dit gebouw gehad. Beatrix heeft het voor 76 miljoen gulden weer in
orde laten maken en heeft de tent betrokken als haar werkpaleis. Ze pakt de zaken wel rigoureus aan, deze dame.
Het concertgebouw moet zien 35 miljoen bijeen te brengen
voor de noodzakelijke verbouwing daar, wat minder eenvoudig zal zijn omdat niet uit rijkskas kan worden gegraaid, zoals
voor paleis Noordeinde.
De Telegraaf, de krant die excelleert in het ophitsen van de
openbare mening aan de hand van afschuwelijke leugens (en
daarbij als beloning de meest gelezen krant in Nederland is)
verscheen vanmorgen met een vette kop dat Henk Herrenberg
en Iwan Graanoogst op de vlucht zouden zijn. Het maakt allemaal deel uit van een georkestreerde campagne Suriname te
destabiliseren, en de publieke opinie hier op te jutten tegen
Bouterse. Het is natuurlijk van de gekke wat er geschiedt, maar
het gebeurt al vele, vele jaren. Ik wil de rotzooi in ieder geval
niet in huis hebben. Wanneer de bevolking zou ophouden
deze shit te kopen zou het gif vanzelf niet langer verspreid worden.

Ik denk trouwens dat „men” vanuit Den Haag al heel lang met
een soortgelijke destabilisatiecampagne tegen mij bezig is, om
mij als journalist buiten gevecht te stellen en financieel tot de
bedelstaf te brengen. Hiervoor waarschuwt oud-ambassadeur
Schaepman steeds.
120
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Rampzalig nieuws. André Schneider belde op en zei dat Erika
van Eeghen plotseling was overleden. Zij kreeg een hersenbloeding. Ik geef toe dat mijn allereerste reactie was: God
straft. Eduard zei later: „Wie weet wat haar bespaard is gebleven.” Wat me bovendien opviel was dat André eerst over onze
zaken in Japan sprak, en pas daarna over Erika vertelde. Maybe, he thought I knew. Ik heb altijd het gevoel gehad dat Erika deed wat zij kon om Ernst op het rechte pad te houden.
Maar als puntje bij paaltje kwam deed zij aan de monkey business mee. Jammer. Maar ik zal me haar als een schat blijven
herinneren.
Heb Ernst een briefje geschreven. Ik herinnerde hem eraan dat
tijdens het fameuze diner op Berkenrode ter ere van Georgii
Arbatov en diens vrouw, ik haar een zoen had gegeven om
voor „alles” te bedanken. Die zoen belichaamde mijn affectie
voor haar.
Erik Estrada staat in Privé. Ik heb
hem als „motorcycle cop in California” altijd super lekker gevonden.
Eduard denkt dat Bouterse het loodje zal leggen. Hij herinnerde me eraan dat broer Theo laatst in Zwitserland zei: „Wanneer je met landen als
Suriname iets onderneemt, moet je
rekening houden met wijziging van
het regime.” Hij luistert toch altijd
bijzonder goed. Was super geil toen
hij naar huis ging en spoedde me alleen naar Thermos voor het bekende ritueel in de steam-room.
Wim Verkade belde. Hij had bloemen gebracht op Berkenrode. Willem van Eeghen opende de deur. Erika was opgebaard
in de eetkamer, bij de vleugel in de buurt van het raam, een
plek die ik zo goed ken. „Zij zag er heel lelijk uit,” zei Wim.
Ernst stond erbij met zijn handen in de zakken. „Zelf stond ik
als een kind te grienen en zei tegen Ernst, ik geloof niet als u,
dus voor mij beleef ik dit niet als u.” Ernst had verteld dat zij
had geweten dood te zullen gaan. Zij had hem een opdracht
meegegeven. Hij zou proberen die te volbrengen. Er was overigens, naast een zee van bloemen, veel familie aanwezig.
Ik liet Eduard foto’s uit Yale zien, toen ik 24 jaar was. „Wat zie
je er onschuldig uit,” zei hij.
„Vind je dat?” vroeg ik.
„Ja, ik ben nu toch ook 24 jaar.”
Volgens Ronald Reagan zijn politiek en religie onafscheidelij-
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ke grootheden. „Without God, democracy will not endure,”
zei de president in Dallas. De andere presidentskandidaat, Walter Mondale, zie iets dergelijks: „Religion is here and between
ourselves and God and the politicians would be over there –
and we never get the two mixed up.” De presidentscampagne
wordt gekenmerkt, zegt Time door de introductie van religie
„as an offensive weapon.” 188 Dit is 1984.
Nicaragua heeft in een brief aan George Shultz de VS ervan beschuldigd staatsterrorisme tegen dit land toe te passen. „Het
wijdvertakte gebruik van vliegtuigen die door de CIA worden
geleverd aan groepen huurlingen betekent een nieuw hoogtepunt in de intensivering van de openlijke oorlog die door de VS
tegen ons land worden gevoerd,” aldus de boodschap.189 Er is
niets nieuws onder de zon.
8 september 1984

Tom Wicker schrijft in The New York Times over het artikel in
The Nation over vlucht KAL 007. Hij onderstreept, als commentator van de belangrijkste krant van de VS, dat de genoemde
analyse van David Pearson en diens collega’s wel eens juist zou
kunnen zijn. Namelijk dat „the intrusion of the KAL 007 into
Soviet airspace, far from being accidental, was well orchestrated.” 190 Intussen heeft de Amerikaanse Koude Oorlog-machinerie met overdonderend kabaal (en succes) het Kremlin wereldwijd voor „moordenaars” uitgemaakt met alle gevolgen
van dien voor de publieke opinie in de wereld. Argumenten,
die aantonen dat de hele zaak een vooropgezette val is worden
in de media weggepoetst.
Amsterdam-Ommen
Ik herinner me Bernard Lovell in Manchester geïnterviewd te
hebben over de exploratie van de ruimte en hoe hij vertelde
dat men nu telescopen op ruimteschepen zette om verder in
het heelal te kunnen speuren.
„Hoewel de diameter van de primaire optische spiegel met 2,4
meter bescheiden is in vergelijking met die van de aardse telescopen, zal de Space Telescope niet alleen afbeeldingen kunnen
maken die scherper zijn dan vanaf de aarde, maar ook zullen
objecten worden waargenomen die honderdmaal (vijf magnitudes) zwakker zijn dan de zwakste die tot nu toe zijn geregi188 Time, 10 september 1984.
189 NRC Handelsblad, 6 september 1984.
190 The New York Times, 8 september 1984.
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9 september 1984

Kasteel Eerde
Han André de la Porte haalde me gisteren van station Ommen
af. Irthe192 is een schat. We wandelden naar het kasteel vanuit
de door Irthe’s vader gebouwde villa, want Han wilde gerestaureerde tapijten laten zien. We hebben tot middernacht zitten praten.
Was vanmorgen van streek en triest en schreef in Eds carnet: „I
am going to leave you, I do not believe you anymore. Je zegt
altijd dat je ouders niet alles hoeven te weten, ik krijg het onmiskenbare gevoel, dat je mij ook niet meer volledig in vertrouwen neemt.” Eigenlijk gaat het om het gemankeerde spiegelbeeld van mam – zoals dit bij Alice Miller wordt
omschreven – I will never believe anyone ever again, zoals mam dit
deed, en behalve mijn vader niemand echt geloofde. Maar vanmorgen begon Han te spreken over een bezoek met Eduard
aan Eerde, en de sombere gedachten waren alweer vervlogen
en ik begon weer plannen te maken.
Cecile van Lennep193 arriveerde per auto uit Vorden vergezeld
van haar kleindochter Tanja, de dochter van Jetske van Lennep. Han en Irthe hadden de lunch georganiseerd ter ere van
haar 85ste verjaardag aanstaande 15 september. Han monopoliseerde de conversatie totaal. Er was geen speld tussen te krijgen. Hij herinnerde me al te sterk aan zijn moeder.194 Ik probeerde er wel eens iets tussen te werpen, zoals vragen naar het
welzijn van mevrouw Star Busmann-Röell, waaruit bleek dat
zij na een hartaanval nu bij haar dochter Charlotte, gravin
Szápáry, op een kasteel in Oostenrijk woont. De arme Lot is
niet gelukkig, maar heeft een beeldschone zoon.195
191 NRC Handelsblad, 23 augustus 1984.
192 Charles (Han) Henri André de la Porte en Irthe André de la Porte-baronesse van Pallandt. Zie m.n. Memoires 1925-1953, en 1957-1959 (red.).
193 Cecile (ook: Cila) van Lennep-Roosmale Nepveu, gehuwd met Willem Frederik van
Lennep. De bedoelde dochter is Henriëtte (Jetske) Constance van Lennep, die gehuwd was met Philip Henry Seymour Barnes. De kleindochter is Tanja Barnes. De
zussen van Henriëtte zijn: Cécile Marie Mathiesen-van Lennep en Sylvia Wendela
Pretoria Juel-van Lennep. Hun broer was de in 1980 overleden vriend van Willem
Oltmans, Frank van Lennep, die getrouwd was met Bryony Throughton. Zie m.n.
Memoires 1953-1957 (red.).
194 Charles Henri André de la Porte sr. was gehuwd met Bernardine Charlotte Paersmarkt, (red.).
195 Eduard Star-Busman gehuwd met Jacoba Johanna Adriana Röell, en hun dochter
Charlotte Szápáry-Star Busman. De zoon heet Nicky Szápáry. Zie m.n. Memoires
1925-1957 (red.).
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streerd,” aldus Pieter van Nes, werkzaam bij de Europese
ruimtevaartorganisatie (ESA).191
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We bespraken de familieperikelen tussen de moeder van Frank
en haar schoondochter, terwijl haar eigen dochter Cécile haar
één dag bezocht in Vorden – overgekomen uit Noorwegen,
waar zij woont – op weg naar een jachtpartij. Dit had moeder
Cecile diep geschokt. Zij geeft voor haar verjaardag een diner
voor twaalf personen in het Amstel hotel.
Han en ik maakten een wandeling over het landgoed met Sandy, de golden retriever. Eerst dwong hij het dier in het water te
gaan. Nadat de hond dit uiteindelijk had gedaan riep hij:
„Good dog”. Toen het beest lekker wegrende, riep Han hem
terug en liet hem opzitten. Dit herhaalde hij drie keer. Wanneer hij tekort opzat en wegrende, werd hij opnieuw teruggeroepen. Ik stond op een afstandje te kijken en kreeg tranen in
mijn ogen van woede over de mishandeling van de hond. Ik
heb zelfs enige tijd niet gesproken om op adem te komen.
Dit landgoed is een waar sprookje. Er renden drie reeën weg
toen we aankwamen.
Ik hoorde Cecile van Lennep trouwens zeggen, toen ik melk
voor de koffie ging halen: „Han, je moet Willem helpen, want
hij zit in een moeilijke overgang.” Na dit gehoord te hebben
ben ik eerst naar mijn kamer gegaan. Opnieuw om op adem te
komen. Het was heel lief bedoel, maar niemand in de hele wereld kan me nog afbrengen van de wijze waarop ik mijn levensweg bewandel. We are the sum of our life events and have to
live with it.
Cécile van Lennep vertelde dat vrijwel al haar kennissen en
vrienden overleden waren. Het gaf haar een „tremendous feeling of loneliness”. Han, echter zat te kletsen over hoe hij van
het leven genoot en hoe positief hij tegen het leven aankeek.
Ik vroeg hem dus recht op de man af of hij het leven niet juist
een langgerekt drama vond, wat hem in verwarring leek te
brengen. Ik kreeg geen antwoord. Precies als jaren geleden is
Han een niet-functionele snoever en verkoper van amusant geklets in de ruimte. Nog een voorbeeld. Hij riep uit: „I am very
fond of Gerrit Jeelof. He will be the next guy in charge of
Philips.” Ik antwoordde dus zonder omhaal: „Jeelof zal nooit
de top van Philips bereiken. Hij is bovendien een ordinaire
crook.” Ik riep in herinnering dat Jeelof zijn uitnodigingsbrief
voor de Nijenrode-reünie in Eindhoven begon met de mededeling, „Belofte maakt schuld”, de hypocriet. Hij heeft mij van
A tot Z genaaid.
Ik heb Drooglever Fortuijn geschreven (gericht aan de landsadvocaat eigenlijk): dat ik niet van plan was welke schuldbekentenis dan ook te ondertekenen zonder overleg met de NVJ,
124

10 september 1984

Vanmorgen had ik een ontmoeting op Amerbos belegd tussen
Joop van Tijn, van Vrij Nederland en mijn vriend John van
Haagen, die dan wel geen „bekende Nederlander” is, maar
waar wel een prachtig verhaal mee te maken is. John was al
vroeg met de trein uit Rotterdam gekomen. Om 10:15 uur
belde ik naar Van Tijn, waar hij bleef. Hij zei vele malen gebeld te hebben dat hij verhinderd was. Eerst gisteren (toen ik in
Vorden was), maar ook vanmorgen om 07:45 uur. Dat was dus
een leugen, want ik heb een telefoon naast mijn bed boven. Ik
zei dus dat ik hem niet geloofde. Hij antwoordde: „We kennen elkaar twintig jaar, en heb ik ooit tegen je gelogen?”
John reageerde heel laconiek: „Kan je nagaan wat wij in de
Rotterdamse haven met journalisten meemaken. Journalisten
die urenlang met ons praten, en daarna geen letter van het gesprek in de krant zetten. Van Tijn illustreert slechts de heersende corruptie. Dan zie je wat er werkelijk in dit land aan de gang
is. Journalisten doen alleen public relations voor zichzelf.” (…)
„Wat zou jij aan je zoon antwoorden, wanneer hij je vraagt
welk voorbeeld te volgen: wie? Ruud Lubbers? Na Hendrik
Colijn zijn er in de Haagse politiek geen integere topfiguren
meer geweest. Wat het meest mist in Nederland anno 1984 is
integriteit,” aldus een havenarbeider die zijn opvatting weergeeft ten aanzien van de leiding in het koninkrijk. Dat had Van
Tijn nu eens in zijn blad moeten publiceren. En John zei zoveel meer. Ik liet John de foto uit Yale zien, waarvan Eduard
had gezegd, dat ik er zo onschuldig op uitzag. „Hij heeft gelijk,” zei John, „je hebt er iets onaangeraakt op…” Ik sprak
over Bertie Hilverdink,197 die eigenlijk het begin van mijn homoseksualiteit betekende. John: „Jij was in 1950 niet tegen een
jongen als Bertie ingeënt.”
Ik heb koningin Beatrix ingelicht over hoe ik „In Naam der
Koningin” een deurwaarder aan huis kreeg omdat Buitenlandse Zaken meent nog vijfduizend gulden van mij te kunnen
vorderen in het zogenaamd door mij verloren proces in de zaak
Claus. Ik gaf opnieuw een overzicht van deze affaire: hoe de
ambassadrice van India mij had aangeraden de reis met prins
Claus mee te maken, hoe de GPD mij hier een opdracht voor
gaf, hoe ik in New Delhi door ambassadeur Leopold (onge196 Zie bijlage 25.
197 Zie Memoires 1925-1953.
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omdat mijn zaak niet alleen mij, maar alle journalisten aangaat.
Schreef ook Hans van den Broek.196
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twijfeld op last van het ministerie) werd gesaboteerd. Vanwege
die obstructie van mijn werk als journalist was ik een actie via
advocaat Voetelink tegen BuZa begonnen; een procedure, die
we niet afmaakten omdat de prins ziek was geworden. In werkelijkheid was de voornaamste oorzaak dat de NVJ de financiële steun aan mijn proces beëindigde.
Ik schreef verder mijn beklag over deze zaak bij haar woordvoerder Gijs van der Wiel van de RVD te hebben gedaan, die
het ook een absurde gang van zaken vond. Maar Gijs had er
wel bij gezegd dat wanneer ik dit naar buiten zou brengen hij
het zou ontkennen. „Het lijkt me juist en terecht dat U weet
wat zich hier rond Uw naam en die van prins Claus afspeelt, alvorens een en ander uit de hand loopt… Ik ben beslist niet van
plan mij opnieuw door Buitenlandse Zaken te laten ringeloren.
Die andere fijne mijnheer, Joseph Luns, heeft 25 jaar geleden
een begin gemaakt to blacklist me, wat onrechtmatig en absurd
was, omdat ik anders dacht over Indonesië, Sukarno en
Nieuw-Guinea dan hij. Bovendien kreeg niet Luns gelijk,
maar ik. Hij gebruikte zelfs de BVD, zodat ik mijn werk verloor
bij het Algemeen Handelsblad en andere bladen… If somebody
does not stop this nonsense dan zal ik gedwongen zijn mij tot het
uiterste te verdedigen tegen deze smerige praktijken.”
Ook zette ik hare majesteit uiteen dat Hans van den Broek
loog dat alle geheime contacten tussen Den Haag en Paramaribo op initiatief van Suriname tot stand waren gekomen, want
dat ik er zelf bij was betrokken om ambassadeur Hoekman met
Bouterse weer in gesprek te krijgen.
Daarna schreef ik Hans van den Broek.
Ik vraag me af in goede gemoede voor wie u mij aanziet. U
loog tegen het parlement dat alle initiatieven tot praten
van Suriname waren uitgegaan. Ik heb dit in een gesprekje
met de Haagse Post gesignaleerd, maar verder geen moeite
gedaan om de Kamer vragen te laten stellen over deze kwestie, of nader uit de doeken te doen hoe ik mij in december
1983 verdienstelijk heb gemaakt ten behoeve van uw ministerie in Paramaribo. Ik heb ook geen enkele behoefte mijn
eigen rol in deze – mede uit persoonlijk respect voor uw
ambassadeur – naar buiten te brengen.
Het staat u vrij te besluiten wat u wilt jegens mij – zeker
na de meer dan schofterige behandeling die mij van de zijde
van het ministerie van Buitenlandse Zaken in New Delhi te
beurt is gevallen, en waardoor prins Claus voor de rechter
heeft moeten verschijnen. Maar laat ik u hier dan wel de
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Eindelijk arriveert er een telegram van Joop van Tijn met als
tekst: „Heb 39,5 probeer je sinds gisteravond te bereiken niet
gelukt kun je mij thuis bellen, Joop.”
Ontmoette Motke Chanoeka in het Hilton. Eindelijk heeft hij
in een brief het bericht van Koor Industries uit Israël vastgelegd.198
Verder ontmoette ik in de hal van het Hilton Ron Wunderink
van de KLM voor een gesprekje van tien minuten. Toen ik in
het verleden bakken met informatie uit Suriname aandroeg,
trok hij er altijd geruime tijd voor uit om me te ontmoeten.
Nu de buit binnen is en de lijn naar Suriname weer open is, behandelt hij me als onbeduidend. Wunderink begon, nogal
dom, met te zeggen dat Orlandini mij had gezegd mijn hulp in
Suriname niet nodig te hebben. „Ja, dat zei hij in juni 1984,
toen de zaak beklonken was. Maar hij tapte uit een ander vaatje in 1983, en liet me ophalen in zijn auto, waar je zelf bij hebt
gezeten.” Ja, dat stond hem allemaal niet meer zo exact voor de
geest. Hij herinnerde zich ook niet meer wanneer Orlandini
wat precies had gezegd.
„Bovendien heb ik in mijn brief van 5 oktober 1983 mijn
voorwaarden vastgelegd,” zei ik.
„Ja, maar daar hebben we nooit op geantwoord,” aldus Wunderink.
„Precies, daarom is het een stilzwijgende overeenkomst,” zoals
ook oud-ambassadeur (en jurist) Piet Schaepman me had gezegd. Ik dacht intussen: wat ben je voor een proleet. We namen nog hartelijk afscheid ook. Eigenlijk onbegrijpelijk dat
deze sukkel me er nog van probeerde te weer houden, dat ik
met de feiten op tafel zou komen. Wat zijn dit voor mensen?
Minister van den Broek zegt nu opeens bereid te zijn tot overleg met zijn Surinaamse ambtgenoot premier Udenhout, die
teven Buitenlandse Zaken beheert. De gesprekken zullen in
New York plaats vinden tijdens de Algemene Vergadering van
de VN.199

198 Zie bijlage 26.
198 NRC Handelsblad, 10 september 1984.

127

Amsterdam

verzekering geven, dat ik niet van plan ben over me heen te
laten walsen zonder me te verdedigen en te verzetten. Ik
zoek deze confrontatie niet. Maar de grens van wat ik bereid ben me door de Haagse overheid te laten aanleunen is
bereikt.
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11 september 1984

Ernst van Eeghen schreef dat Erika nog onlangs hem had gezegd dat ik Christus zou aannemen en kind van God zou worden. En passant vroeg hij me Georgii Arbatov „namens mij” te
informeren dat Erika is overleden.200
Time heeft ook het rapport van David Pearson gepubliceerd in
The Nation behandeld. De Amerikaanse pers is toch lichtjaren
vooruit op de media in Nederland. Hier zou dit soort zaken
onmiddellijk door het college van hoofdredacteuren worden
dicht getimmerd.
Memoires deel 1: ik ben aanbeland in 1950, de laatste dagen in
Yale, en de beëindiging van mijn verloving met Micheline
Vernier. Minder prettig een aantal zaken terug te lezen. Ik had
die dagen toch een prima verhouding met Henk Hofland, zoals
uit onze correspondentie blijkt die ik helaas maar heel summier
kan behandelen, wil ik de te behandelen jaren van deel 1 in
250 pagina’s weergeven.
Waar ik versteld van sta is dat ik in 1950 als President van de
Yale International Club ambassadeur Jacov Malik van de Sovjet
Unie naar Yale wilde uitnodigen. Ik werd echter plotsklaps als
Sovjetsympathisant of misschien wel als spion gezien. Ook de
rel rond de Franse ambassadeur Jean Chauvel was ik straal vergeten. Ben bijna bij de tijd wanneer ik terug in Amsterdam ben
en de affaire Inez Röell begint en mijn ontmoeting met Bertie
Hilverdink.
De eerste reageerbuisbaby, Louise Brown, werd in 1978 in
Bourn Hall, Cambridgeshire, Engeland geboren. Sindsdien zijn
er op die plek 700 baby’s ter wereld gebracht met behulp van
in vitro fertilisatie (IVF). Er waren 56 paar tweelingen bij, acht
paar drielingen en twee paar vierlingen. Time schrijft dat één
op de zes Amerikaanse echtparen met onvruchtbaarheidproblemen zitten opgezadeld. Kinderen krijgen is bezig een „business” te worden. Brave New World komt dichter bij.201
Zag in de Volkskrant het artikel WAT KOST EEN KIND?.202 De
goedkoopste zuigeling kost 180 gulden per maand; een kind
van twaalf, dat door weer en wind naar school fietst, 312,50
gulden en een weinig veeleisende student 800 gulden. Als ik al
die kolommen met prijzen voor de aanschaf van kroost bekijk,
realiseer ik mij dat mijn oorlog met Den Haag vanaf 1956, het
derde jaar dat ik journalist was, een belangrijke factor is geweest in het niet willen nemen van verantwoordelijkheid voor
200 Zie bijlage 27.
201 Time, 10 september 1984.
202 De Volkskrant, 8 september 1984.
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Ontmoette Wim Klinkenberg, vicevoorzitter van de NVJ. Hij
adviseerde dat indien niemand iets doet om de impasse met
Buitenlandse Zaken te doorbreken, er dan een direct beroep
op premier Ruud Lubbers gedaan moet worden.203 „Dat doe
je dan in de stijl van: U en ik weten, dat u met idioten moet regeren en wat nu gebeurt, kan natuurlijk helemaal niet. En dan
noem je je gesprekken met Max de Bok,204 die is goed met
Lubbers.”
Stalinist Klinkenberg vond dat Beatrix het uitstekend deed. Hij
was bovendien geschokt dat ik mijn brief aan de koningin niet
met majesteit maar met mevrouw was begonnen.
Luister op dit moment bij het schrijven van Memoires deel 1
naar Rapsodie Espanola voor twee piano’s van Isaac Albéniz, en
voel me alsof ik bezig ben afscheid van het leven nemen. Wat
ik nu herlees over de affaires Röell en Bertie schokt me diep.
Ik herleef deze tragische gebeurtenissen letter voor letter.
Ik moet zo langzamerhand iets schrijven over „verdringing” en
het functioneren van „geheugen”, want zonder een getypt
memo van tien pagina’s over hoe mijn vertrek uit Yale University werkelijk is verlopen, zou ik er niets meer van hebben geweten.
13 september 1984

Schiphol
Ik verliet Amerbos om 06:30 uur op weg naar Suriname. Er
was een mooie lucht met maan. Mijn lieve jongen, Eduard, is
203 Hij zou in 1994 pas zijn gelijk krijgen, toen ik Lubbers pas sprak. De premier nam me
vervolgens mee op reis nam naar Zuid-Afrika en Indonesië, en bleef me sindsdien
helpen in mijn strijd tegen de idioten in Den Haag.
204 De voorzitter van de NVJ.
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het moeten voeden van meer monden dan mijn eigen welbespraakte bek. Ik twijfel niet aan mijn vruchtbaarheid, of aan die
van Frieda Westerman, die vijf dochters kreeg. Maar om haar
huishouden gezwind te laten verlopen moest haar nieuwe
echtgenoot Peter Bieling – die bij de KLM werkte op JFK in
New York – wel overstappen naar Esso, de oliemaatschappij,
waar haar vader een positie bekleedde in het top-management.
Dat werd eerst ook mij aangeboden, maar ik bedankte voor die
eer om vervolgens voor de rest van mijn leven van wijlen de
heer Westerman afhankelijk te zijn en uit zijn hand te eten. Bovendien had ik schoonpapa al leren kennen als een crook. Daarom zat hij aan de top van Esso.
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met zijn vriendin Marit in Spanje. Een leven lang heb ik gevoelens, als nu voor Ed, gekoesterd, maar ze werden nooit beantwoord. What to do? Quit? Luister naar een pianoconcert
van Ravel. Tranen, als gewoonlijk. Altijd als weemoed mijn
gedachten over mijn leven en liefde voor Eduard overheerst.
Premier Wim Udenhout van Suriname heeft in een brief een
beroep op premier Lubbers gedaan om gezien de financiële
nood en de politieke problemen in zijn land rechtstreeks met
hem over spoedige hervatting van de opgeschorte ontwikkelingshulp te overleggen. Suriname heeft nog voor 1,5 miljard
gulden aan toegezegde hulp tegoed.
Amsterdam - Düsseldorf
Het laboratorium van Edward Teller in Livermore, Californië
is bezig aan de ontwikkeling van een super-chip, „ (…) that
will allow the complex circuitry of hundreds of silicon chips to
be etched onto a single thin wafer. While today’s chips carry
thousands of transistors, a single wafer could hold millions.”
Michael Jackson verdiende vorig jaar 45 miljoen dollar. Hij
verkocht 750.000 exemplaren alleen al van de single Thriller in
nog geen zeven maanden tijd.
Düsseldorf - Miami
Walter Mondale, kandidaat voor de Democraten riep uit:
„Most Americans would be surprised to learn that God is a Republican.” 205 Ronald Reagan maakt the religious right het hof
om stemmen te winnen, en zag er dus geen gat in om te verschijnen in Jerry Falwells Old Time Gospel Hour. Falwell zegt in
dat programma: „I firmly believe it is a religious duty to be a
good citizen, and that it is one’s duty as a good citizen to participate in politics. But I can be true neither to my country nor
my God if I separate my religious convictions from my political
views.” En benadrukt: „This is not radical fundamentalist theory. It is the basic belief that drove the Pilgrims to our shores.”
Een man, die ik heb geïnterviewd en respecteer, Rabbi Alexander Schindler, president of the Union of American Hebrew
Congregations, werd door een lid van B’nai B’rith Women gevraagd of hij zich zorgen maakte over de steeds verder voortschrijdende vermenging van politiek en religie. Hij antwoordde: „I am scared to death!” Terwijl science & technology de meest
onvoorstelbare ontdekkingen doen en vooruitgang boeken, zit
de massa opgescheept met propagandisten van achtergebleven
205 Newsweek, GOD AND POLITICS, 17 september 1984.
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Miami, Coral Gables
Om 18:00 uur arriveerde ik gisteravond bij mijn vaste afstap
hier: Club Bath. Het bekende recept vannacht. Er kwamen
twee guys samen op bezoek in mijn hut, die achter elkaar met
mijn cock bezig waren. En natuurlijk de bekende kater achteraf,
waar Eduard het ook altijd over heeft.
Ontdekte vanmorgen dat mijn rechteroog niet helemaal normaal was. Ben meteen naar dokter Sanford Rakofsky gestapt,
oogheelkundige, die constateerde dat er een kleine ontsteking
was. Kreeg druppels. Ik krijg dan onmiddellijk nachtmerries
van de vraag die bij me opdoemt: is dit het eerste symptoom
van AIDS? Vooral omdat laatst een teen behoorlijk ontstoken
was. Rakofsky hield het echter voor mogelijk dat ik bij het behandelen van de teeninfectie mijn oog had geraakt.
Charles Snyder analyseert het verzinnen van uitvluchten als excuses: „I have long been intrigued by the human dilemma of
fallibility.” 206 Volgens hem is iedereen eropuit: „ (…) to maintain a positive image (…) both for an internal audience (ourselves) and for an external audience (everyone else).” Daarbij
speelt zelfrespect een belangrijke rol. Blunders worden subtiel
afgedekt door wat Snyder noemt „reframing maneuvers, behavior aimed at softening, bleaching and generally repacking
the bad act in a more positive light.” Ook worden „self-handicapping” levenservaringen als excuses aangevoerd: „What do
you expect; I have had a hard life!”
„The best way to deal with pathological excuse-making,” zegt
Snyder, „is first, to point out the excuses when they are offered. In developing a model of how excuses work I have been
impressed by the many types of not-so-obvious behavior, that
are, in fact, excuses. Often, people are not even aware that they
are making excuses, as repeated excuse-making gradually becomes automatic. (…) Once excuse-makers are aware of their
habit, they can begin developing skills in areas that are important to their self-esteem.” Bovendien onderstreept hij dat mislukkingen bij het levens horen, en lang niet altijd uitvluchten
of zogenaamde verklaringen nodig hebben. „They do not reflect on one’s character and continual explanations become unnecessary.”
206 Psychology Today, september 1984.
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denk-en-gevoelspatronen die stammen uit de tijden der hunebedbouwers.
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Zijn excuses (uitvluchten) dan eigenlijk een dekmantel voor
leugens? „No,” zegt professor Snyder, „I don’t think they are.
It is true that by adopting an explanation that preserves positive
self-images, people are subjectively biasing their interpretations
of the world. But these biased interpretations are not always
‘errors’ or ‘lies’. There often is not one black or white view of
reality. (…) Adam blamed Eve, Eve blamed the serpent and we
have been blaming away happily ever since.”
15 september 1984

Heb vrij redelijk de hele nacht in deze hoerenkast in Florida
geslapen. Er is nu een variant op Freuds castratieangst aan het
ontstaan: homoseksuelen raken verlamd van angst door penissen. Nu bekend is dat AIDS via sperma wordt overgedragen,
worden pikken soms eerst aan een zorgvuldig onderzoek onderworpen, en soms wordt er voor de vorm gepijpt, maar zonder de intensiteit zoals dat in het verleden gebeurde. Er wordt
gezogen met de rem erop.
De Zuid-Afrikaan Jamie Uys heeft de film The Gods Must be
Crazy gemaakt. Het verhaal is hier op een filmfestival met succes gepresenteerd. „There are three plots,” aldus Bill Cosford
in de Herald.207 „The head of a bushman family, for reasons the
film makes wonderfully clear and drily numerous, has set out
on a trek to rid his clan of a Coca Cola bottle thrown from a
passing airplane. This is an article from well outside the bushman experience, and Xao and his people had become to regard
it as an Evil Thing.” Die film wil ik zien.
In Peking hebben chirurgen een duim, die anderhalf jaar bevroren is geweest, op de hand gezet van een vrouw van 25 jaar.
De transplantatie is geslaagd. De duim was afkomstig van een
overleden persoon. Stel je voor dat je met een duim verder
leeft van iemand die dood is.
In Tandjung Priok bij Djakarta zijn ongeregeldheden geweest
waarbij negen doden vielen en 53 mensen gewond werden.
Generaal Benny Murdani zegt dat het om moslimfundamentalisten gaat, wat valt te betwijfelen. Indonesische militairen paffen nu met Israëlische Uzi-machinepistolen.
Freud and Man’s Soul van Bruno Bettelheim is schitterend.208
„Freud showed us how the soul could become aware of itself.
(…) “Psyche” is the soul – a term full of the richest meaning,
endowed with emotion, comprehensively human and unscien207 The Miami Herald, 14 september 1984.
208 Bruno Bettelheim, Freud and Man’s Soul, Vintage Books, Random House, New York,
1983.
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Miami - Curaçao - Paramaribo
Heb de beste stoel in gekregen: seat A-1, business class. Waarschijnlijk het werk van Frieda’s vriendin, Shirley Miller. Ga lezen, een brief aan Eduard schrijven en mijn dagboek bijwerken.
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tific. (…) It was Freud’s emphasis on the soul that made his
analysis different from all others. (…) Birds and butterflies are
symbols of the soul in many cultures, and serve to emphasize
its transcendental nature.”
„The purpose of Freud’s lifelong struggle,” schrijft Bettelheim,
„was to help us understand ourselves, so that we would no
longer be propelled, by forces unknown to us, to live lives of
discontent, or perhaps outright misery, and to make others miserable, very much to our own detriment.” En: „All of Freud’s
work to uncover the unconscious was intended to give us some
degree of rational control over it, so that when acting in line
with its pressures was not appropriate, the releasing of these
pressures could be postponed or neutralized, or – most desirable of all – the powers of the unconscious could be redirected
through sublimation to serve higher and better purposes.”
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16 september 1984

Heerenstraat (bij Roel Martens)
Milde paniek bij het opstaan. Mijn oog zat ongeveer dicht en
de infectie aan mijn lip – wat Ed altijd zo fijntjes mond-enklauwzeer noemt – is erger dan ooit. Opnieuw onrust en angst
voor AIDS.
Frederick King, directeur van Yerkes Primate Research Center
aan de Emory University is voorstander van wetenschappelijk
onderzoek op dieren.209 Ik wist niet dat er jaarlijks tien miljoen
honden werden vernietigd „by public pounds, animal shelters
and humane societies.” Dit getal wordt als excuus aangevoerd
voor dierproeven in laboratoria, waarbij ik altijd meteen aan de
apen moet denken, die ik bij professor Jose Delgado in Madrid
heb gezien met elektrodes aan hun hoofd. Of aan de arme duifjes van Skinner in Harvard. De voordelen zijn me duidelijk,
maar zelf zou ik er nooit aan mee kunnen doen. Ik ben niet in
staat om met eigen hand iets levends te doden.
Hugo van Reijen belde op, vanuit Nederland, over niets eigenlijk. Wat wil die man toch?
Harvey Naarendorp was om 16.00 uur in Torarica, anderhalf
uur later dan hij had gezegd te zullen komen. We hebben tot
18:30 uur ingespannen gesproken. Een gedeelte van het gesprek heb ik op de band opgenomen. Vanavond spreekt hij
premier Wim Udenhout, die hij verder niet als factor van belang ziet.
De militaire politie had Desi gebeld en hem gevraagd of ik naar
Suriname mocht komen. Desi had de vraag doorgegeven aan
Harvey, die mijn trip had goedgekeurd.
Ook Henk Heidweiller in Den Haag is verder geen factor van
belang meer in het revolutionaire proces, maar een tijdelijk
noodzakelijke façade ten aanzien van Den Haag. Iwan Graanoogst is inderdaad in moeilijkheden, en zal een stap terug moeten doen, wat erg jammer is. „Hij heeft Bouta’s vertrouwen
geschonden,” aldus Harvey.
209 Psychology Today, september 1984.
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„Oud-ambassadeur Hoekman was een gentleman,” volgens
Naarendorp. „Klipp van de ambassade spreekt denigrerend
over je, dat heeft Hoekman nooit gedaan.” Het oude liedje, en
Klipp doet poeslief in mijn gezicht.
„De revolutie kon met cosmetica bezig gaan, of vitaminen toedienen. We kozen voor het laatste. Desi heeft zeer scherp met
Igor Bubnov gesproken. Want Bubnov stak een slap verhaal af:
dat de sovjets krap zaten vanwege Afghanistan en de wapenwedloop vooral met China, and so on, and so on. Waarop Bouta
zover is gegaan met te zeggen dat hij de indruk had dat China
gelijk had, en dat Amerika en de USSR de wereld in invloedssferen hadden verdeeld. Desi wil echt non-alignement. We kunnen toch niet in een rijst-bauxiet economie blijven steken? We
willen een bredere economie opbouwen. Maar het is alsof wij
als een gescheiden vrouw van alimentatie van Nederland moeten zien rond te komen. Libië wil hier binnenkomen. Maar
dan willen ze ook wapens leveren, en hun groene boekje verspreiden. India wil ons echt helpen, maar ze zijn niet in staat al
te veel te doen. Brazilië, dat weet je. Nou, en wat het IMF
voorstelt is shit. Hoe kunnen we nu devalueren? Dan vliegen
de prijzen immers omhoog. Dat zou gelijk staan met sociale
onrust. Waarom willen ze een volk dat zich zelf zoekt, niet
steunen en begrijpen?”
„We doen niet aan expansie,” vervolgde Harvey, „we zijn met
onszelf bezig. Waarom krijgen we geen kans om te leven? De
houding van de Sovjet Unie hierbij is onbegrijpelijk. Al deden
ze maar aan tokenism jegens ons en hielpen ze om bijvoorbeeld
de landbouw rationeel op te zetten.”
Hij vertelde dat toen hij minister van Buitenlandse Zaken was
hij onder zware druk had gestaan om Israël in Suriname binnen te laten komen. „Ik kon toen de consequenties van zo’n
move niet overzien. Nu sta ik daar heel anders tegenover. Nu
zijn we bereid met de duivel naar bed te gaan.”
Ik toonde hem een redactioneel uit The NewYork Times om
hem te laten zien waar Israël in Ethiopië mee bezig was, waar
nu ook een communistische partij is opgericht en waar zich
15.000 man Cubaanse troepen bevinden. Wat Motke Chanoeka’s plannen betreft, zei hij dat de Israëlische ambassadeur in
Caracas nu ook in Paramaribo was geaccrediteerd en dat ik
moest nagaan of er van die zijde geen tegenwerking zou komen.
„Als minister van Buitenlandse Zaken ontving ik voor zover
mogelijk maandelijks de pers. Dan mochten ze alles vragen, zowel on the record als off the record. Ik had daar geen problemen
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mee. Men hield zich aan de afspraken vooraf. Ik werd een
evenwichtige man genoemd, die de zaken goed op een rij zette. In die hele klote-revolutie was er dan toch één man die redelijk het woord voerde. Maar dit heeft de PALU nu juist tegen
mij gebruikt. Zij creëerden een gespannen sfeer. Bouta vertelde, kort hierop, en ik bij hem zat te praten: ‘de contra’s worden
steeds brutaler. Ingrid kwam vanavond thuis en vertelde dat iemand tegen haar had gezegd: Zeg maar aan je man, hij kan zijn
vliegticket nu nog kopen, want anders ligt hij tegen Kerstmis onder de
grond.’ Bouta en ik spraken hierover, als ik me juist herinner,
op 3 december 1982.210 Ik had hem toen opgezocht omdat ik
naar een conferentie in het buitenland moest. Hij heeft me
toen gezegd: ‘Ga maar liever niet. Ik heb liever dat je in het
land blijft. De contra’s worden steeds provocerender.’ Bouta
woonde toen nog in Fort Zeelandia. Roy Horb woonde aan
de overkant. Ik ben toen van Bouta naar Horb gegaan. Nu had
ik nooit een echt goede verhouding met Horb. Maar Desi had
tegen me gezegd: ‘als we Horb willen neutraliseren, dan moet
jij ook met hem praten, want ik kan het niet alleen doen.’ Dus
eigenlijk ging ik tegen mijn zin naar Horb. Bovendien, wanneer Horb mijn auto ziet staan bij Bouta, en ik kom nooit bij
hem langs, dan denkt hij daar ook het zijne van. (…) Weet je
wat Desi afgelopen vrijdag over wat toen gebeurd was, heeft
gezegd? Dat hij het volgende had overwogen: ‘Ik heb geen
echte reden om aan Harvey te twijfelen, maar eerst dat artikel
in De Vrije Stem,211 en daarop het onmiddellijk bezoek aan
Horb na zijn gesprek met mij. Gezien de noodzaak bepaalde
acties in beperkte kring te houden, ben ik dus gaan twijfelen.’
Bouterse heeft in geval van twijfel, of als er maar een indicatie
van twijfel is, één vaste regel: uitsluiten. Daar houd hij zich absoluut aan. Dus door de delicate situatie van begin december
1982, was hij ook aan mij gaan twijfelen. Ik heb die gewijzigde
houding toen niet begrepen, zodat ik me een hele tijd heb teruggetrokken. Ik dacht natuurlijk ook, shit, als er zo weinig
vertrouwen is, dan wil ik er liever niet bij zijn. Later hebben
we een paar harde gesprekken gehad, en toen draaide het weer
bij. Maar het is eigenlijk bij mij altijd oud zeer gebleven. Het
gaat me niet zozeer om Desi, hoor. Ik kan me wel voorstellen
dat hij voorzichtig is. Kijk maar eens naar wat er met Maurice
Bishop is gebeurd, die zoveel vertrouwen in zijn mensen had.”
Harvey vervolgde: „We zijn geen dogmatici, we houden geen
dogma aan en willen ook niet principeloos zijn. Waar het bij
210 Dus enkele dagen voor de vijftien moorden in Paramaribo.
211 Hij doelde op het artikel waar hij „evenwichtig” in werd genoemd.
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ons om gaat is, hoe houden we de economie draaiende. Willen
we de economie uitbreiden dan moeten we voorwaarden
scheppen voor andere structuren.” Hij vertelde verder vrijdag
naar Parijs te zullen gaan om contacten te leggen met de partij
van François Mitterrand.
Diplomaat Klipp was voordat ambassadeur Dirk Jan van Houten naar Nederland ging op bezoek bij Harvey geweest. „Ik
heb hem gezegd: laten we heel duidelijk zijn en not play games.
We spreken over indicaties, één ervan was dat ik de indruk had
dat de ambassade in Paramaribo buitenspel stond. Klipp zei
daarop, dat de ambassadeur opdracht had om met Desi Bouterse te spreken. Maar deze instructie was zo negatief gesteld,
meer in de zin van je kunt er ook je kont mee afvegen. Van
Houten heeft daarop in strijd met zijn instructie gehandeld, en
besloten niet met Bouterse te gaan spreken. Hij nam dus geen
initiatieven in die richting. Ik heb nu zeer sterk de indruk dat
Klipp, althans de ambassade hier vanuit Den Haag niet voor vol
wordt aangezien. Den Haag heeft nog andere kanalen. Ik heb
dit afgeleid uit een aantal dingen die Klipp tegen me zei, die ik
hier niet noem, die ik naast andere informaties uit Den Haag
kon leggen. Ik concludeerde, of Klipp weet niet wat er omgaat, of hij speelt een spelletje. Ik heb het voorshands maar op
het eerste gehouden.”
„Dit is niet mijn policy,” aldus Naarendorp. „Als men tegen mij
spreekt en dingen zegt, laat ze dan ook waar zijn. Zo spreek ik
ook met jou. Als ik iets niet wil zeggen of niet over spreken,
dan zeg ik niets. Dit was ook mijn policy met oud ambassadeur
Hoekman. Ik zei Hoekman gewoon alles. We hadden die afspraak. Wat we niet wilden zeggen, daar begonnen we niet
over. En als het toch aan de orde kwam, dan zeiden we: ‘Daar
kan ik geen mededelingen over doen.’ Klaar. Maar wat we tegen elkaar zeiden was geen game. Maar Klipp, die speelde of althans trachtte dit te doen. Of hij was echt niet op de hoogte. Ik
zie onder deze omstandigheden dus niet zoveel brood in gesprekken tussen Bouta en Van Houten. De contacten tussen
Bouterse en Hoekman verliepen prima. Ter voorbereiding had
ik drie uur met Hoekman gesproken.”
Harvey zag Van Houten als „een beperkte technocraat.” Een
man die vreselijk leuk kan spelen met computers, maar mensen peilen in samenleving in de derde wereld, of processen aldaar op hun waarde schatten, dat niet. Klipp is anders. Die zit
hier in de samenleving overal tussen. Die heeft hele andere
contacten dan Van Houten. Klipp boort overal informatie aan.
Hij naait hier en daar, dus hij hoort wel eens wat. Ik denk dat
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Klipp via het bed en de bar meer weet dan Van Houten ooit te
weten zal komen. Maar deze Klipp gaat dus ook naar bed met
mensen, waar ik van denk dat hij niet de beste informatie zal
krijgen.”
Harvey Naarendorp weet nog altijd niet wat er precies in Fort
Zeelandia in 1982 is gebeurd.212 Twee dagen geleden (vrijdag)
had hij nog met Bouterse en Fred Derby tot half zes in de ochtend zitten praten. Harvey heeft Wako van de VN-commissie
niet gesproken. „Er kwam steeds iets tussen.” Misschien draaide Harvey er nu omheen en zweeg liever, want hij is iemand
die liever niets zegt dan onzin spreekt, laat staan wil liegen. Afgelopen vrijdag begon Desi trouwens zelf over de Decemberaffaire. Derby vertelde dat Desi toen het volgende had gezegd:
„Na vijf jaar revolutie gaan we met alle betrokken mensen bij
elkaar zitten, en doen we alles uit de doeken. Want al dit gelul.
Dan moet het toch duidelijk worden wat er speelde en wat er is
gebeurd.”
Derby: „Ik heb toen gezegd: ‘Ik heb er ook behoefte aan, want
ik zeg er nooit iets van, maar het zit me dwars dat ik van niets af
weet terwijl in elke publicatie over die gebeurtenis mijn naam
wordt genoemd. Daarbij komt dat ik zeker weet dat een aantal
klote burgers, die er rechtstreeks bij betrokken waren, het
wantrouwen tussen jou en mij geschapen hebben. Zij worden
nooit genoemd, terwijl ik maar al te goed weet dat ze er zijn. Ik
ben op die manier onderdeel van een proces en ik weet er niets
van.”
Ik antwoordde: „Ik was geschokt over wat Derby mij in Amsterdam vertelde. En ik denk dat Desi op den duur toch geconfronteerd zal worden met dit drama van 1982. Iedere Surinamer draagt die affaire met zich mee.”
Harvey wist niet, dat een officier van justitie in Den Haag was
geweest om een verklaring van Cesar Seedorf op te nemen
over de machinaties van Chin A Sen en Roy Horb in Washington. Ik denk dat dit hem irriteerde. Hoe werkt zoiets dan
ook in Paramaribo?
Hij sprak verder over André Haakmat, die als minister met verve twee uur kon beargumenteren dat Suriname met Cuba in
zee diende te gaan om veertien dagen later het tegenovergestelde standpunt in te nemen. „Je kunt Haakmat eigenlijk alleen
gebruiken,” aldus Harvey. „Chin A Sen liet je vroeger luisteren
naar bandopnamen van kabinetsvergaderingen waarin Haakmat bijvoorbeeld pleitte voor banden met Fidel Castro. Haak212 Of hij wilde er niet over spreken, (W.O.).
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17 september 1984

Ontmoeting met Sovjetambassadeur Igor Bubnov. Boris Zhilko kwam me afhalen. De sovjets waren klaar om een steenfabriek neer te zetten met een productiecapaciteit van rond de
dertien miljoen stenen per jaar. Ook was Moskou bereid „a
rolling mill for coils en billets” aan te bieden, een glas- en een
ceramics factory evenals een paar treiler voor de visvangst. Bubnov had het gevoel gekregen dat Erik Tjon Kie Sim blij was
geweest toen de hij op een vliegtuig naar de USSR stapte. Ook
Rob Leter van Index had te kennen gegeven liever geen betrekkingen met Bubnov te willen onderhouden.
De ambassadeur bood een voortreffelijke lunch aan op zijn terras met uitzicht op de Surinamerivier. Hij zette de muziek vrij
hard, zogenaamd om de afluisterapparatuur te neutraliseren.213
Hij dwaalde tijdens de conversatie voortdurend af op zijwegen,
en dan bracht ik hem weer bij het onderwerp terug.
213 Bubnov wist van de hoed en de rand. Zo was hij in 1967 actief KGB-agent in Washington. http://worldfactbank.net/explore/Person/Igor+Bubnov/8f73afbc69d207e77
c1065c29e67f97094f6f0da. (Red.)
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mat werd bijvoorbeeld gevraagd om voorstellen te doen om de
democratisering van Suriname te bevorderen. Hij komt dan
met een model voor de dag dat je zo in Albanië zou kunnen
introduceren. Het is een rare figuur. Je kunt nooit op zijn
woord afgaan.”
„Vind je het erg dat ik je nooit antwoordt?” vroeg hij. Ik zei
blij geweest te zijn met zijn telefoontje vorige week naar
Amerbos.
„We hebben nu niemand meer op onze ambassade in Den
Haag die we werkelijk kunnen vertrouwen.”
Premier Udenhout had gezegd een openhartig gesprek met
hem te willen hebben, maar wat de afgesproken avond niet
doorging. Henk Heidweiller was in Paramaribo, en die ging
voor. Ook vermoedde hij dat de Amerikaanse CIA actief was
om een wig te drijven tussen Bouterse en hem: „Zoals in Grenada tussen Bishop en Coard.”
Hij vervolgde: „Die basterds, die ervoor hebben gezorgd dat
Bouterse mij niet op de hoogte had gebracht van die omsingeling en dat hele gedoe dat moest eindigen in zijn moord, heeft
gelegen aan het feit dat twee weken voor dit allemaal gebeurde,
de journalist Leonard een prijzend artikel over mij heeft geschreven in De Vrije Stem – het blad dat de stem was van de contra’s.
De december 1982 zaak zit veel ingewikkelder in elkaar dan we
denken. Ze wilden aanvankelijk mij ook arresteren.”
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Hij vroeg me hem voortaan Igor te noemen. Ik vertelde dat
prins Claus dit ook aan ambassadeur Romanov van de USSR in
Den Haag had gevraagd, en dat deze toen had geantwoord niet
in een positie te zijn aan diens wens tegemoet te komen. Dat
leek me dan ook in dit geval het juiste antwoord.
De ambassadeur had gehoord dat Desi Bouterse op de verjaardag van Roy Horb had zullen worden uitgenodigd en dan ter
plekke zou worden vermoord. Hij was er zeker van dat de VS
door zouden gaan het bewind in Paramaribo te saboteren. Een
ondernemer in de bouwnijverheid had hem verzekerd dat Den
Haag, zolang Bouterse er zou zijn, geen CONS-gelden aan Suriname zou geven.
Bubnov heeft de gewoonte herhaaldelijk te refereren aan zijn
instinct: „my instinct tells me…” Dit irriteerde me. Ik zei dat ik
me herinnerde dat Hitler ook in dergelijke termen dacht.
Toch vind ik het ontroerend, zoals Bubnov zijn best heeft gedaan allerlei projecten in Suriname van de grond te krijgen.
Gezien het verleden van de SU is het logisch dat Surinamers het
natuurlijk ook zeer griezelig vinden om iets van dat land aan te
nemen. Daarbij komt dat in de Sovjet Unie niemand ooit van
Suriname heeft gehoord, laat staan zou weten waar het ligt.
Bubnov bekritiseerde de weggestuurde Cubaanse ambassadeur
Osvaldo Cardenas en merkte op niet te hebben begrepen wat
Havana in Paramaribo had willen bereiken en waarom zie niet
eerst beter voor Cuba zelf zorgden.
Voor de woning van de ambassadeur ligt een wrak in het water
van de Surinamerivier. We toasten een glas wijn in de richting
van het wrak, want Bubnov is ervan overtuigd dat er zich afluisterapparatuur in bevindt.
18 september 1984

„Psychoanalysis,” schrijft Bettelheim, „is concerned with the
discovery of events in the past life of the individual and with
their consequences for him, and neither the events nor the
consequences can ever be exactly the same for two persons.”
Freud had psychoanalyse vergeleken met archeologie. „The
work of psychoanalysis consists of unearthing the deeply burried remnants of the past and combining them with other fragments that are more accessible. Once all pieces have been put
together, it becomes possible to speculate about the origin of
the individual psyche.” 214
Schreef diplomaat Erik Klipp, meldde het tevens aan minister
214 Bruno Bettelheim, Freud and Man’s Soul, Vintage Books, Random House, New York,
1983, pagina 42.
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Eindelijk schijnt Koor Industries het punt van serious business te
hebben bereikt. Motke stuurde een telex door:

Had een uitstekend gesprek met Badrissein Sital op het ministerie van Economische Zaken. Hij zit met 40.000 ton rijst waar
hij geen opslagruimte voor heeft en die voedselvoorraad zou
vernietigd moeten worden als er geen snelle oplossing komt.
Hij heeft een rijstsilo nodig en ook een mestfabriek. Hij waarschuwde me dat als ik naar Index ging ik vooral Rob Leter als
„mijnheer de directeur moest aanspreken.” Zijn kak is maar
een façade,” zei hij, „maar hij volgt een zeer rechtlijnig beleid
zonder outside interference. Zonder hulp van het buitenland zal
Index echter nooit tot een belangrijk instituut uitgroeien.”
Leter bleek a dashing young man te zijn. „Ik heb met Desi in het
weeshuis gezeten, dus ik ken hem vanuit onze jeugd. Hij heeft
me gevraagd hier te komen werken. ‘Ik heb je hulp nodig’,”
zei hij.
„Vind u dat hij voldoende wordt beveiligd?” vroeg ik.
„Nee,” antwoordde Leter kort en bondig. Hij zei dat Bouta
barstte van de bewijzen tegen zijn vijanden. De PALU stond op
het standpunt dat wanneer je een vijand hebt: „crush him.” Le215 Zie bijlage 28.
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Hans van den Broek, dat ik me zeer bewust was van zijn smerige geroddel over mij in Paramaribo.215
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ter verwachtte dat de bevelhebber een tweede kans aan Iwan
Graanoogst zou geven: „maar hij wordt weer betrapt.”
Leter: „Die karaktertrek van Desi is iets wat ons revolutionairen crazy maakt. Bouterse heeft me ook gevraagd op het kabinet te komen werken. Dat heb ik geweigerd. Dat wordt schieten. We zouden elkaar alleen maar in de haren vliegen.” Hij
was het eens dat de PALU-politici niet slim of behendig bezig
waren.
Leter overlaadde me met rapporten en informatie. Hij was,
enigszins tot mijn verbazing, wel geïnteresseerd om een team
van Koor Industries te ontmoeten. Ook zou hij bereid zijn om
de 50.000 dollar te investeren in het haalbaarheidsonderzoek
van Koor, dat wil zeggen als het ministerie van Financiën de
deviezen vrij zou maken.
Rob Leter had mijn Bouterse-boekje gelezen en was van mening dat ik hem juist had neergezet: als iemand die geneigd is
om zich altijd weer te willen verzoenen met tegenstanders. Hij
noemde de naam van een gevangene, die toen hij werd vrijgelaten, bij Desi koffie was gaan drinken.
Rob Leter toonde me de brief van ambassadeur Bubnov met
het aanbod van treilers voor de visvangst.
Na een tweede bezoekje aan ambassadeur Bubnov, die in sommige opzichten een verschrikkelijke ouwehoer is, was ik om
17:30 uur in Harvey’s kantoor op Fort Zeelandia. Hij had een
T-shirt aan met het woord Playboy erop. We hebben anderhalf
uur zitten praten. Bouterse had zowel Sital als Leter gebeld dat
ze mij moesten ontvangen. „Daarom was Rob Leter misschien
smooth maar blijf op je qui vive,” waarschuwde Harvey.
Hij gaat onverwachts naar Den Haag. Hij vroeg of hij niet met
oud-ambassadeur Hoekman zou moeten praten over het door
mij aangezwengelde Israëlische initiatieven in Suriname. Hij is
dus nog altijd in contact met Hoekman, die nu op Ontwikkelingshulp bij Eegje Schoo zit. Ik denk dat Lubbers en Bouterse
in contact staan via Harvey en Hoekman, buiten alles en iedereen om. Het is in ieder geval een mogelijkheid.
Harvey zei ook dat Desi zijn buik vol had van Heidweiller.
Ook Amanh van Buitenlandse Zaken had bij de bevelhebber
zijn beste tijd gehad. Nadat ik het Suriname-dossier publiceerde, waarin ik hem noemde als aanwezige bij de Horb-manipulaties met Chin A Sen in Washington was deze mijnheer eerst
twee dagen ondergedoken en vervolgens enkele weken met
ziekteverlof gegaan. Volgens Naarendorp laat Washington
steeds via de ambassadeur in Paramaribo weten, welke wensen
de VS hebben ten aanzien van Suriname. „Die wensen worden
142

21 september 1984

Paramaribo-Curaçao
Er was veel gelazer bij het inchecken op Zanderij. Mijn handbagage moest in het ruim. Ze wilden me ook niet door checken naar Miami. Ik moest naar een hogere piet gaan om de
dienstdoende man te kunnen overvleugelen.
216 Zie bijlage 29.
217 Ik heb hem in Washington uitvoerig gesproken. Zie Memoires 1978-1979.
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wel niet vervuld,” zei Harvey, „maar intussen neemt Amanh
die gesprekken wel aan.”
Het verhoor van Seedorf in Nederland wilde Bouterse niet
vrijgeven. Hij had gezegd dat er veel namen in stonden en
Harvey was daar zeer nieuwsgierig naar.
Desi Bouterse heeft deze keer geen tijd voor een gesprek. Niet
erg. Had er al niet meer op gerekend. Harvey gaat nu dus naar
Nederland. Hij benadrukte dat hij langs zijn eigen kanalen hele
andere signalen ontving dan via de ambassade in Den Haag en
via Heidweiller.
Omdat ik had gehoord dat Japan mogelijk belangstelling had
om Surinaamse rijst te kopen, bezocht ik vanmorgen de Japanse ambassadeur Tesujiro Yokoze om naar die mogelijkheid te
informeren. Nee. Japan was self-sufficient in rijst. Japan heeft wel
rijst geïmporteerd dit jaar bestemd voor de rijst verwerkende
industrie. Japan helpt graag Suriname in de visserijsector. Maar:
„We must first help Asian countries, like Bangla Desh, with a
much lower standard of living than Surinam.” Ik telefoneerde
naar Sital dat ik een hengeltje had uitgegooid.
Had nog contact met Power bij Surland.216 Fyffes London had
telegrafisch laten weten bereid te zijn een garantie te geven aan
de banken voor uitbreiding van het bananenpotentieel van Suriname. Waar ze overigens tegen waren, was dat ik met vriend
Irik van Doorn een offshore company in Curaçao zou opzetten,
„want als er iets mis gaat hebben we de ervaring dat ze ons laten stikken,” zo werd gezegd.
Om 18:45 uur –23:45 uur Nederlandse tijd – kreeg ik verbinding met Eduard in zijn flat in IJmuiden. Hij lag in bed. De vakantie in Spanje was tegengevallen. „Wat vreselijk eigenlijk dat
jij daar bent en ik hier,” zei ik.
„Free choice,” was zijn antwoord. Dat antwoord maakte me
droef.
Reginald Bartholomew, de Amerikaanse ambassadeur in Beiroet, heeft een aanslag te overleefd, maar is gewond aan zijn
hoofd.217
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Harvey Naarendorp nam hetzelfde vliegtuig op weg naar Nederland en zou in Curaçao overstappen op een KLM-toestel.
Tot mijn verbazing vertelde hij dat het rapport van het gesprek
tussen Seedorf en een officier van justitie in Den Haag bij Justitie was gebleven en nooit naar de bevelhebber was doorgesluisd. Herrenberg had er nooit gewag van gemaakt, en Desi
Bouterse bleek dus niet op de hoogte van het feit dat er ooit
een verhoor had plaats gehad. Wat zou er dan eigenlijk in
staan? Op aandringen van Harvey had Bouta bij de militaire
politie het dossier Seedorf opgevraagd, maar dat bleek slechts
tot 1982 te lopen, en daar stond helemaal niets bijzonders in.
Op dat moment realiseerden Bouterse en Naarendorp zich dat
het rapport van het verhoor van Seedorf door een Surinaamse
officier van justitie in Den Haag hen nooit had bereikt. Zou er
dan niets bijzonders uit dit verhoor zijn gekomen? Was het
verhoor van Seedorf dan een kat in de zak geweest. Ambassadeur Herrenberg had het doen voorkomen alsof Seedorf de bewijslast had aangedragen van de scheve schaatsen, nee, van het
verraad, van Chin A Sen en Roy Horb in Washington. Waarom was Amanh van Buitenlandse Zaken na de publicatie van
het Suriname-dossier in Panorama verdwenen?
Bouterse en Naarendorp hadden vervolgens ogenblikkelijk
proberen achterhalen welke officier van justitie voor verhoor
van Seedorf naar Nederland was gereisd. De betreffende man
bleek enkele dagen in het binnenland te zijn gaan vissen, en
was onbereikbaar.
Nadat Harvey zich over deze gang van zaken bij Bouterse beklaagde, toonde de bevelhebber zich nauwelijks verbaasd.
Mocht het dossier boven water komen dan mocht Harvey het
hebben en zou een koerier het meenemen naar Brussel.
Ik begrijp er nu even niets meer van. De heren in Paramaribo
belazeren elkaar allemaal bij het leven. Geen wonder dat Bouterse in een dergelijke situatie soms het spoor bijster is.
Wat me verder verbaasde was Naarendorps verzoek om geen
publiciteit te verlenen aan het feit dat Israël Suriname zou binnenkomen, waarschijnlijk via Chanoeka en Koor Industries.
„Anyway,” zei hij, „ze komen niet onder eigen naam, maar onder een Engelse company naar Suriname.”
Harvey maakte me er op attent dat Tesujiro Yokoze de Japanse
zaakgelastigde was: „Ze hebben geen ambassadeur bij ons.”
22 september 1984

Miami, Coral Gables
Het is raak geweest in de Libanon. Een zelfmoordcommando
144
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De enige troost is dat het zonnig gaat worden. Ik werd heel
verdrietig wakker, omdat ik me steeds weer afvraag: Wat zijn
Eduard en ik nu van elkaar bij deze nieuwe situatie? Ben bij het
zwembad van Club Bath. Een poesje is niet van me weg te
slaan.
Er lopen hier toch soms ook heel wat crummy guys rond. Je zult
in hun handen vallen. Nooit.
Zag een televisieprogramma hoe ernstig zieke patiënten – sommigen in levensgevaar – van ziekenhuizen in de VS worden
weggestuurd wanneer zij geen bewijs kunnen overleggen dat
verzekerd zijn. Soms worden mensen weggezonden, die geen
cent hebben, en die worden gevraagd 500 tot 5.000 dollar,
contant, als onderpand neer te leggen vóór ze worden opgenomen. Ziekenhuizen zijn business geworden en de gedachte dat
ze er zijn om levens te redden komt er niet meer aan te pas.
Er komt een zaak aan de orde van een jonge vrouw van 26 jaar,
die zwaar gewond was door een ernstig auto-ongeluk, en daardoor niet in staat was duidelijk te maken dat haar verzekerings218 Een door Iran gesteunde sjiitische militie, onderdeel van de Hezbollah-beweging.
(red.)
219 The New York Times, John Kifner, 20 september 1982.
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van de Jihad al-Islami 218
schijnt door een regen van
kogels met een auto tot voor
de Amerikaanse ambassade in
Beiroet te zijn gereden, en is
daarop met de lading springstoffen mee in de lucht gevlogen. Er zijn 23 doden,
misschien zelfs wel veertig,
en vele gewonden. Niet alleen de Amerikaanse ambassadeur Reginald Bartholomew raakte gewond, maar
ook de Britse ambassadeur
David Miers, die bij zijn
Amerikaanse collega op bezoek was.219
Dit was bovendien de tweede bomauto-aanval op de Amerikaanse ambassade in de Libanese hoofdstad. Op 18 april 1983
werd de ambassade in West-Beiroet vernietigd en waren er 63
doden, onder wie zeventien Amerikanen.
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kaart tot één miljoen dollar, in haar portemonnee zat. Ziekenhuis na ziekenhuis weigerde haar op te nemen, tot zij naar een
hospitaal werd gebracht dat tweeënhalf uur van New Orleans
verwijderd lag, maar haar wilde opnemen. Inmiddels was er
zoveel kostbare tijd verspild dat ze voor de rest van haar leven
op krukken zal moeten lopen. Ze vertelde in de uitzending dat
ze wel eens geconfronteerd wilde worden met de artsen, die
weigerden haar te behandelen. De tranen stroomden over haar
gezicht. Dat is Amerika! Vijfhonderd miljard of meer dollar aan
bewapening, inbegrepen voorbereidingen voor een oorlog in
het universum, en op deze wijze behandelt men de eigen onderdanen! Dat is dan „het paradijs”, dat Amerikanen zo graag
de wereld voorhouden.
Miami-Düsseldorf
Het toestel is grotendeels leeg wat dus een plezierige overtocht
belooft.
Onbegrijpelijk eigenlijk dat de sovjets de breinvervuiler bij uitstek Billy Graham hebben binnen gelaten. Na bijna zeventig
jaar de burgers van de USSR – terecht – te hebben voorgehouden dat religie een vorm van opium van de massa is, arriveert
deze mijnheer uit de VS en raaskalt zoals The New York Times
beschrijft alsvolgt:
“Today the world is in trouble; you hear
it on the radio, you see it on television and
you read it in the papers,” Mr. Graham

thundered, with an interpreter quickly falling into his cadence, building to the main
thrust: “Jesus Christ said I am the way . . .”

En verder:
In an interview, Mr. Graham said that
while his dedication to the elimination of
nuclear weapons was sincere, ‘’I’m not
here primarily on the peace question, as important as that is.’’
‘’I’m here primarily to proclaim the
Gospel, the good news of the cross and the
resurrection,’’ he said. He explained his decision to come to the Soviet Union in terms
of the parable in the Bible of a farmer who
casts his seeds, and some are eaten by birds,

some fall on rocky soil, some burn in the
sun, and some take root. ‘I’m Scattering
Seed’
‘’Jesus was a sower of seeds, and this is
exactly what I’m doing in the Soviet
Union,’’ he said. ‘’I’m scattering seed and
it’s falling in every direction. Some are being taped - it may be 10 or 15 years before
anything happens. Some will be choked,
some stolen by the devil, others will take
220
root and germinate and produce.’’

Ja, en wat voor zaden zaait hij? Pure verlakkerij, psychische
vervuiling van de meest alarmerende soort. Graham helpt
220 The New York Times, Serge Schmemann, 16 september 1984.
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221 The New York Times, E.J. Dionne Jr., 17 september 1984.
222 Joseph Heller, God Knows, Alfred Knopf, New York, 1984. Recensie in The New York
Times door Mordecai Richler, 23 september 1984.
223 The New York Times, 23 september 1984.

147

Paramaribo

slechts de ziekte van misleidende geloofssystemen verspreiden
in een uitgestrekt gebied waar men, zij het met niet al te veel
resultaat, decennia lang heeft getracht de realiteiten van een andere, veranderde wereld post te doen vatten in de massa. Grahams’ bezoek is een signaal dat de klok weer wordt teruggedraaid. De KGB schijnt de preken van Graham wel in de gaten
te houden. Ze waren maar beperkt bezocht, maar het effect
van zo’n visite is toch, alsof je iemand, waarvan je weet dat hij
malaria heeft ongevaccineerd tussen de mensen laat lopen, met
het gevaar van infectie en verspreiding van de epidemie.
Intussen marcheerde paus Johannes Paulus II door Canada op
een soortgelijke propagandatour voor het Christelijke geloofssysteem. Hij bereikte nabij Winnipeg de kathedraal van Vladimir en Olga, de symbolen van de Oekraïns Katholieke Kerk in
Canada. De paus riep de aanwezig op te werken aan het bouwen van een brug tussen de Russische en Oekraïense Orthodoxe kerken en daarbij de verbindingen met de Kerk van
Rome niet te veronachtzamen.221 Johannes Paulus II en Billy
Graham zijn eigenlijk van hetzelfde laken een pak. Zij bieden
een aspirine voor de hoofdpijn, die door het niet begrijpen van
leven en dood is ontstaan. Zij nemen de ziekte echter niet weg.
Wat de Zwitserse psychiater C.G. Jung noemde, metafysica is
nuttig uit het oogpunt van psychische hygiëne. Bijbelverhalen
lossen feitelijk niets op.
Joseph Heller schreef de roman God Knows. „We have reason
to clap hands. Clearly Mr. Heller is dancing at the top of his
form again. The book is original, sad, wildly funny and filled
with roaring. Ostensibly the story of King David told in the
first person…” 222 Maar wat schiet de lezer ermee op?
Seth Mydans besteedt aandacht aan het wel en wee van naar
het westen uitgeweken Sovjetschrijvers. Vassily Aksyonov
geeft colleges aan Goucher College in Towson, Maryland. Hij
is 46 jaar en kwam hier in 1980, zegt nu: „I like this country, I
even feel that this is my home.” Er zijn meer Sovjetschrijvers
buiten de Sovjet Unie dan ik me realiseerde, zoals Sergei
Dovlatov, Yuz Aleshkovsky, Arkady Lvov, Andrei Sinyavsky,
Victor Nekrasov, Georgi Vladimov, Vladimir Voinovich, Lev
Kopolev en natuurlijk Aleksandr Solzhenitsyn. 223
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Emigration for these writers is a harsher
experience than for writers of a century ago
because it is absolute. For them there will
be no return to their homeland as there was
for Gogol after he wrote ‘’Dead Souls’’ in
Rome, or for Dostoyevsky, who worked on
‘’The Idiot’’ as he traveled through Ger-

many and Italy, or for Turgenev, who did
much of his writing in Europe. Even in the
first wave of emigration after the Russian
Revolution some writers, including Ivan
Kuprin, Aleksei Tolstoy and Marina Tsvetayeva, were able to return to Russia.
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24 september 1984

Amerbos
Er wachtte een brief van Eduard uit Spanje.224
Wim Hazeu vindt het Claus-manuscript „een boeiend boek
geworden.” 225 Het zal me benieuwen wanneer het in de winkel ligt.226
Ronald Gase heeft contact met Hans Kombrink, zoals mij dit
nuttig leek voor zijn toekomst, mocht hij in de politiek willen
gaan.
Gunter Pauli werkt aan een biografie van Aurelio Peccei. Hij
bezocht Aurelio’s dochter in Boedapest, die gehuwd is met de
Argentijnse ambassadeur daar.
Peter belde om meer over mijn reis te horen. Hij is nu alleen in
Londen, want Edwin van Wijk is voor drie weken naar de VS.
Ed kwam in de vroege avond naar Amerbos, ondanks dat hij
vannacht een vlucht om 04:00 uur naar Korfoe had. We gingen in het Sonesta Hotel avondeten.
Er zou zoveel meer over Ed te zeggen zijn. Hij kan me met
ogen aankijken zoals niemand ooit heeft gedaan. Hij droeg geile jeans met een leren jack. Hij zit bij een dansgroep in IJmuiden. Hij heeft ook met een vriendin modefoto’s laten nemen.
25 september 1984

De brief van Carlos Salsamendi betekent dat het Rodriguezproject stilstaat, en van uitstel komt afstel. Heel vervelend,
want ik heb al mijn aantekeningen, achtergrondmateriaal,
bandrecorder en kleren, enzovoort bij Coen Stork achtergelaten. Ik was er zeker van dat we in afzienbare tijd weer verder
zouden gaan. Deze ontwikkeling stelt me zeer teleur. Wat is de
werkelijke reden? 227
Ruud Lubbers zegt nu ineens dat hij niets ziet in een gesprek
met premier Wim Udenhout. Hij krijgt verkeerde adviezen.
Hij lijkt in ieder geval niet met Hoekman te hebben gespro224
225
226
227

Zie bijlage 30.
Zie bijlage 31.
Zie bijlage 32.
Zie bijlage 33.
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ken. Hij begrijpt dus niets van wat er zich in Paramaribo afspeelt anders zou Den Haag deze kans grijpen.
Motke Chanoeka wandelde binnen. We stelden een telegram
naar Koor Industries op.
De volgende gast die even later langs kwam was Harvey Naarendorp, in een trui en peau de suède jack. Ik stelde Motke in
het kort aan Harvey voor. Deze kroop bij de Surinamer op de
bank, en presenteerde zijn overwegingen voor ons project zoals een alledaagse handelsreiziger zou doen, een beetje gênant
eigenlijk. Harvey keek naar me met een blik van: hoe heb je
me dit nu aan kunnen doen. Ik dacht, er staan niet voor niets
sinaasappelen op zijn briefpapier. Alles bij elkaar lijkt de weg
voor Koor Industries naar Suriname open te liggen.
Harvey vertelde twee belangrijke gesprekken in Den Haag te
hebben gehad, namelijk met oud-ambassadeur Hoekman en
met Hans van Mierlo, die als adviseur van Lubbers schijnt te
fungeren. Ik nam mijn Surinaamse gast mee naar Sonesta voor
een hapje. Hij vertelde dat de verhouding Paramaribo-Den
Haag op twee pijlers rustte: het zakenleven en de media. Daar
moeten we ons op blijven concentreren. Al het gelul van Fred
Derby, toen hij uit Nederland kwam, sloeg nergens op. Hij was
veel te optimistisch geweest. Desi Bouterse had tegen Harvey
gezegd: „Ga naar Nederland, maak een realistische analyse en
zeg me wat onze volgende zet moet te zijn.”
Hij had ook met ambassadeur Henk Heidweiller gesproken, die
gezegd had: „Je bent mijn oude baas, wat moet ik doen?”
„Niet meer lullen, maar je concentreren op het zakenleven.
Probeer niet de grote verzoener uit te hangen in Den Haag.
Ontwikkelingshulp wordt nu door Eegje Schoo gebonden aan
de business community. Daar moet je je op richten,” had Naarendorp geantwoord.
Volgens hem is de energievoorziening van Suriname cruciaal:
„We moeten ons dus concentreren op waterkracht, het afgraven van veengronden, de olie-industrie en het bedrijfsleven in
het algemeen.” Suriname verbruikt zes miljoen vaten olie,
waarvan er vijf miljoen alleen al naar Suralco en de aluminium
industrie gaan. Er blijft dus één à anderhalf miljoen vaten olie
voor de rest van het land beschikbaar. Suriname produceert samen met Gulf Oil – „maar dat zijn schurken” benadrukte hij –
140.000 vaten olie, dat naar 600.000 zou moeten worden opgevoerd.
Ook samenwerking met Nederland op het gebied van dambouw, kabelfabrieken en productie van turbines, waterkrachtcentrales dus is nodig. Die laatste zouden via Duitsland en
150
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Zwitserland geleverd moeten worden. Brazilië zou bijvoorbeeld ook kunnen helpen met turbines.
Hij concludeerde: „We willen best met Koor Industries iets
doen, maar de energiesfeer verdient prioriteit.” Even later: „Ik
zit nu dus te denken, hoe lossen we dit op?”
Ik bracht naar voren: „Is er niets wat jullie zouden kunnen ondernemen in de sector van verdere democratisering, bijvoorbeeld door een referendum te organiseren? Alle signalen hier
zijn, dat een dergelijke move het weer losweken van CONS-gelden zou bevorderen. Dat is ook wat het zakenleven betreft –
en de brave Hollandse journalisten – de absolute sleutel tot herstel van normale contacten. Niet dat ik van mening ben dat ze
dergelijke voorwaarden zouden kunnen, laat staan moeten stellen, maar dat is de realiteit.”
Hij pikte dit thema wat later weer op. „We zouden een stuk
kunnen opstellen, waarbij de vakbonden, het Surinaamse bedrijfsleven, de landbouw en de militairen een beginselverklaring overleggen over de toekomst van Suriname. Zo’n stuk
zouden we ons publiek kunnen voorleggen. We hebben wel
maffioso in Suriname, maar geen agressieve elite.”
„Eigenlijk is een referendum een veel te sophisticated methode
wanneer je het peil van ontwikkeling van de Surinaamse kiezers in acht neemt. Vrijwel niemand zou toch het eminente belang van een dergelijk stuk inzien, laat staan begrijpen?” veronderstelde ik.
Ik rook niet, dus ging hij sigaretten halen. Ik ging intussen naar
de plee. Terugkerend bij ons tafeltje had ik een nieuw idee gevormd: „Wil je iets bereiken bij de media in dit land, zou ik
een lunch tussen Wout Woltz en jou alleen willen organiseren.
Dan leg je een ei van belang om het begin van een kentering te
bewerkstelligen, althans in het gunstigste geval, want het zijn
eigenwijze baasjes in Rotterdam, die alles altijd al weten.” Ik
voegde eraan toe dat hij Woltz misschien zover zou kunnen
krijgen dat deze met oud-ambassadeur Hoekman zou willen
gaan praten. En wie weet wilde hij dan André Spoor op een
speciale missie naar Paramaribo zenden? Ik herinnerde hem eraan dat Spoor indertijd de mij bevriende Sovjetprofessor Georgii Arbatov te eten had gevraagd om aan een inner circle van
journalisten voor te stellen.
Hans van Mierlo schijnt in november ook een ontmoeting te
gaan beleggen tussen Harvey en een belangrijke groep Nederlandse zakenlieden en politici. Maar zei Harvey, eigenlijk durft
niemand in Den Haag echt de kat de bel aan te binden om
weer in contact te treden met Suriname. Ik had bijna letterlijk
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hetzelfde gesteld in het artikel dat ik over mijn laatste reis naar
Paramaribo aan Panorama heb gestuurd.
Precies om 22:00 uur reed een Mercedes van de Surinaamse
ambassade voor het Sonesta. Hij vertrok naar zijn zeventienjarige dochter, die in Rijswijk verblijft. Hij maakte zelfs de opmerking: „Het resultaat van een losbandige bui.” Hij heeft nog
een zoon en dochter elders.
26 september 1984

Sliep nota bene tot 10:30 uur. Belde Eduard, die vertelde door
de KLM afgewezen te zijn, omdat hij geen havodiploma heeft.
Dit moet voor hem een zeer teleurstellende mededeling zijn
geweest. Hij geeft het echter niet op, zo is die jongen. Maar
hoe nu verder? Hij wil niet graag te lang bij Transavia blijven.
Professor Kay Jamison van de University of California heft een
onderzoek ingesteld naar de „links between creative genius and
madness by artists, writers, poets and people like that.” Zij concludeerde: „Most of them really are at least a little bit nuts.”
Jamison stelde verder dat: „episodes of creativity are attributable at least in part to manic depression.” Letterlijk betekent
„mania” in de hersenwetenschappen: „violent, uncontrollable
behavior characterized by excessive motor activity, excitement,
and impulsiveness.” Een „manic depressive personality” schommelt tussen „over-activity and the inability to summon up energy or make decisions.” De wetenschappelijke literatuur voegt
eraan toe: „in a controlled form it can be useful for creativity.”
Volgens Jamison is zes procent van het grote publiek in de VS:
„manic depressive”. Maar meer dan de helft van de artiesten en
schrijvers uit haar onderzoek gebruikte geneesmiddelen tegen
manies en depressies. Ook wees uit dat schrijvers en artiesten
wel 35-maal vaker naar een psychiater liepen dan de gemiddelde Amerikaan. Over dit laatste heb ik wel eens gesproken met
Lex Poslavsky. Hij waarschuwde me dat het achterwege blijven van een psychoanalyse bij mij zou leiden „tot totale vereenzaming in latere jaren.” Maar Gerard Croiset overtuigde
me toen dat er niemand was, die een dergelijke analyse in mijn
geval in staat is uit te voeren.228
De deze week in zijn appartement vermoord gevonden Paul
Rogers heeft de roman, Saul’s Book geschreven. Het verhaal
gaat over mannelijke prostitutie op Times Square en omgeving. De jonge hoofdpersoon heet Sinbad the Sailor en zijn
minnaar was een ex-bajesklant en intellectueel. Het boek had
228 Croiset was paragnost, en mijn oom Poslavsky psychiater.
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229 The New York Times, Robert McFadden, 25 september 1984.
230 The New York Times, Serge Schmemann, 23 september 1984.
231 The New York Herald Tribune, M.A. Farber, 17 september 1984. Hoewel Westmoreland zijn aanklacht in 1985 in zou trekken had deze zaak grote gevolgen voor de
vrije nieuwsgaring. CBS kon zich niet langer verzekeren tegen smaadprocessen en
besloot niet langer diepgravende onderzoeksdocumentaires meer te maken, zoals
in de jaren 60 en 70 gebruikelijk was geworden. Andere televisiestations volgden
CBS. (red.)
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in 1981 de Editor’s Book Award gekregen. „This book offers
scenes of degradation so devastating that to read them makes
you tremble. To have written them must have been excruciating, and to have lived them nearly unspeakable.” schreef Alan
Cheuse er in 1983 in de The New York Times over.
Het lijkt er dus op of Rogers zijn eigen verhaal heeft verteld.
Drie jaar geleden nam hij de gehandicapte jongeman, Chris
(19) als zoon aan. Hij droeg het boek aan hem op met de
woorden: „With my love and devotion, now and forever.”
Chris had nog een vriend, Nicholas Ondrizek (27) en beiden
brachten de schrijver om het leven door zijn hoofd met een
plank in te timmeren.229 Paul Rogers, mag dan manisch-depressief zijn geweest, maar hoe zou Kay Jamison Chris en Nicholas omschrijven?
Konstantin Tsjernenko heeft ter gelegenheid van zijn 73ste
verjaardag voor de derde maal de Orde van Lenin ontvangen.230 Volodja Molchanov maakt me duidelijk dat eigenlijk de
hele Sovjet Unie over een dergelijk bericht de schouders ophaalt en het volkomen belachelijk vindt. Wat het ook is.
Ik moet iets zeggen over generaal William Westmoreland, de
voormalige commandant van het Amerikaanse leger in Vietnam, die sinds de uitzending van de documentaire The Unaccounted Enemy: A Vietnam Deception tegen televisiestation CBS
procedeert op beschuldiging van laster en een schadevergoeding
van 120 miljoen dollars eist. In deze documentaire wordt Westmoreland ervan beschuldigd inlichtingen te hebben gemanipuleerd om de toestand in 1967 rooskleuriger aan het thuisfront te
kunnen voorspiegelen. Zo zou Westmoreland hebben gelogen
over de omvang van de Vietcong. Aangezien iedereen loog
voor, tijdens en na deze waanzinoorlog, die uiteindelijk de oorzaak zou worden van Watergate en de val van de Amerikaanse
president, zou CBS best gelijk kunnen hebben. Ook mijn oude
vriend Walt Rostow, indertijd veiligheidsadviseur van president
Lyndon Johnson is van stal gehaald om in de rechtszaal te getuigen. Hij benadrukte dat zijn kantoor „30 seconden” verwijderd
was van LBJ’s Oval Office, en zei dat Westmoreland „under no
pressure” was om de president „good news” te brengen.231
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Een andere idioot, de Israëlische generaal en voormalige minister van Defensie, Ariel Sharon, is ook in New York een proces
begonnen, en wel tegen Time. Het blad had volgens hem
„blood libel” bedreven door te schrijven dat hij het vermoorden van honderden Palestijnse vluchtelingen in kampen van
West-Beiroet zou hebben aangemoedigd. Sharon was overigens moeten aftreden als minister van Defensie als gevolg van
dit bloedbad. Time beriep zich op een toegevoegd bericht gehecht aan het rapport van de Israëlische Kahan Commissie die
de slachting onder de Palestijnen had onderzocht. Sharon werd
door de commissie persoonlijk verantwoordelijk gesteld „for
ignoring the danger of bloodshed and revenge”.232
„When great human beings die, we die a little with them,”
schreef John Russell in The New York Times. „By way of consolation we sometimes resort to a variant of fetishism. We take
possession of their house.” In Wenen, op Berggasse 19 bevindt
zich een Freud Museum. Het staat propvol met „objets d’art”
waar de Weense psychiater door geobsedeerd leek. „Freud
found in art of antiquity a conduit to get through to feelings
long buried,” aldus Russell. Eén
passage verbaast me: „After sitting through a performance by
Sarah Bernhardt, one of whose
posters hung in the Freud apartment, he said, ‘How this Sarah
can act! After the first words she
uttered in an intimate and endearing voice, I felt that I had
known her all my life. I at once
believed everything about her.”
Freud was in 1885 29 jaar toen
hij blijk gaf van deze coup de foudre
voor de actrice Sarah Bernardt,
dan 41 jaar. Omdat Ron Wunderink kinderachtige spelletjes
speelt en niet terugbelt, heb ik Orlandini, zelf een aangetekende brief gezonden.234
Wim Klinkenberg is benoemd tot lid van het bureau van de
International Federation of Journalists (IFJ) en geeft nu zijn vi232 The New York Times, 6 september 1984. En The New York Times, John Russell, 23
september 1984.
233 The New York Times, Philip Shenon, 6 september 1984.
234 Zie bijlage 34.
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Hans van den Broek is niet goed wijs. Hij heeft tegen Jan van
Wieringen in New York gezegd: „Omdat ik niets nieuws over
Suriname te melden heb,” had hij niet over dat land in zijn
jaarlijkse rede bij de VN gesproken. „Er is geen reden voor herhalingen. Ik heb Chili ook niet weer opgenomen in de mensenrechtenpassage.” De implicatie van deze opmerking is dat
Suriname met wat in Chili gebeurd is te vergelijken zou zijn.237
Augusto Pinochet, een door de CIA geïnstalleerde dictator, zou
dus vergelijkbaar zijn met Desi Bouterse…
Premier Wim Udenhout deed in New York een scherpe aanval op Nederland, en beschuldigde Den Haag van verdragsschendingen, aantasting van de Surinaamse soevereiniteit en
235 Of wist Naarendorp wie deze Van Reijen was?
236 Zie bijlage 35.
237 De Volkskrant, 27 september 1984.
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cevoorzitterschap van de NVJ op. Jammer. Hij is me steeds in
de strijd tegen Den Haag tot grote steun geweest. Hij zit trouwens in hetzelfde schuitje.
Om 16:00 uur ontmoette ik Harvey Naarendorp weer, nu in
gezelschap van Jules Wijdenbosch. Ik had Jouke Mulder van
Elseviers meegebracht, die voorstelde een gesprek van zeven
pagina’s met Desi Bouterse te willen schrijven, als zij wilden
helpen dit er in Paramaribo door te drukken. Een dergelijke
publiciteit zou in de mediapilaar van de nieuw te volgen tactiek passen. Harvey zou Mulder bericht sturen of zoiets in de
derde week van november mogelijk zou zijn. Wijdenbosch
vertelde dat ambassadeur Heidweiller de journalist Henk Thomas van de Volkskrant een visum voor Suriname had gegeven,
maar dat hij het land zou worden uitgezet. Eigenlijk vind ik
Mulder helemaal niet aardig. Hij is een opportunist en een streber. Maar goed, het gaat niet om Mulder maar om Elseviers, en
meer nog: het gaat om Suriname en Nederland.
De volgende mijnheer, die kwam opdraven was Hugo van Reijen. Opnieuw zwengelde hij de aankoop van oude munten uit
Suriname aan. Harvey had Mulder een kaartje gegeven, maar
hij zei tegen Van Reijen dat hij geen kaartje had. Tegen mij zei
hij later: „Ik wil niet worden gemengd in dit soort zaken.235
Harvey zei dat Hans van den Broek geen „power” had, de
werkelijke macht in Den Haag lag bij Ruud Lubbers.
Anna Pignocchi, zendt me het laatste stuk toe waaraan Aurelio
Peccei heeft meegewerkt, afgemaakt door Alexander King. Ik
wil dit als goud bewaren.236
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pogingen het land economisch te wurgen. Udenhout heeft gelijk, dat is exact wat er gebeurt. Daarna is er een gesprek tussen
Udenhout en Van den Broek geweest. In een afzonderlijk interview met Jan Gerritsen zette Udenhout uiteen wat Suriname momenteel onderneemt om democratische structuren te
waarborgen en het land weer uit het slop te krijgen.238
Sinds enkele dagen vecht een vlinder voor zijn leven in de keuken. Ik ben van mening, dat dieren in de natuur moeten sterven. Ik heb toen ik het opmerkte het beestje voorzichtig op de
rand van het balkon gezet. Het werd er bijna afgeblazen. Het
trilde vreemd met één vleugel. Ik nam manhaftig een boek,
opende de balkondeuren, en dacht, ik moet dit schepsel uit zijn
lijden verlossen. Maar kon het niet over mijn hart verkrijgen
de doodsklap uit te delen. Later dacht ik: Misschien toch beter
dat hij in de beschutting van het huis sterft, en bracht het diertje weer binnen. Op dit moment zie ik hem weer over de keukentegels schuifelen.
Wout Woltz – had net terug uit Israël – „geen tijd” voor een
gesprek met Harvey Naarendorp en stelde voor dat Jan Sampiemon de ontmoeting zou hebben. Zo gezegd zo gedaan. Nu
belt Astrid Waltmans, de redactiesecretaresse, op met de mededeling dat Sampiemon ziek is. Wat een blamage. Ze weten natuurlijk ook niet wat de betekenis van Harvey Naarendorp is
in de huidige Surinaamse context. Misschien hebben Schumacher of Van Klaveren wel een stokje gestoken voor dit gesprek.
Bovendien werd het telefoongesprek met Astrid Waltmans
weer eens verbroken. Het irriteert me allemaal in hoge mate.
Harvey nam de annulering door Sampiemon goed op. Ze
brachten me samen, hij en Wijdenbosch, met een chauffeur terug naar Amerbos. Nauwelijks waren we in mijn werkkamer
of André Haakmat belde op, en verbond me door met Seedorf,
die ik allang wil spreken. Hij zei zich als een vriend van Bouta
te beschouwen (hier reageerde Harvey op met: „Welnee!”).
Seedorf zie dat hij met Bouterse en Herrenberg afgesproken
niets naar buiten te brengen, dus geen interview.
Vanmorgen belde Motke Chanoeka om te vertellen dat hij
dacht 100 miljoen dollar voor Suriname los te kunnen krijgen
via bankgaranties van een Saoedische bankgroep tegen 8,5 procent. Ik gaf dit aan Harvey door, die reageerde met: „Als dit zo
is, vertrek ik misschien later.” Ik vroeg Motke ook wat de vergoeding voor door ons verleende adviezen zou zijn: „een half
procent,” antwoordde hij.
238 NRC Handelsblad, 27 september 1984.
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De vlinder is overleden. Levenloos op de tegels in de keuken.
Erg zielig. Toch geloof ik niet dat je tussenbeide moet komen.
Heb Peter nu maar eens geschreven dat ik hem soms helemaal
niet aardig vind, en niet begrijp waarom hij soms zo agressief
blijft. „You never let me talk,” zei hij toen ik hem vervolgens
opbelde. Misschien zit daar een kern van waarheid in, maar ik
heb dikwijls tijdens een gesprek maar een half woord nodig om
te begrijpen wat er speelt. Het werd een naar telefoongesprek,
en omdat ik word afgeluisterd deed ik er verder het zwijgen
toe. Soms is het wel gepast er eens iets over te zeggen. Peter
duldt echter geen tegenspraak. Meestal loopt hij gewoon weg.
The New York Times meldt dat Israëli’s „5.000 acres of reddish
brown earth,” op vijftig kilometer van Kingston, hebben veranderd in vruchtbare landerijen vol tomatenplanten, meloenen, komkommers en bloemen. Er werken 1.600 Jamaicaanse
arbeiders onder leiding van 32 Israëli’s. Suriname is dus kennelijk onderdeel van een Israëlisch Midden-Amerika project.240
Het CDA bekritiseert de VVD, omdat die partij als voorwaarde
voor de normalisering van de betrekkingen met Suriname, het
van het toneel verdwijnen van Desi Bouterse stelt. Afgezien
van dat dit niet zal gebeuren, zie je weer hoe Frans Weisglas –
eens ambtenaar van Buitenlandse Zaken – met zijn absurde
ideeën over wat er in Suriname aan de hand is, zomaar de buitenlandpolitiek van de VVD schijn te kunnen bepalen. Die man
voert een persoonlijke vendetta tegen Bouterse, die hij kennelijk niet kent en nooit gesproken heeft. Volgens Henk Knol
(PvdA) gaat het niet om de persoon van Bouterse maar om de
militaire dictatuur. Ze babbelen maar verder in Den Haag en
weten eigenlijk niet waar het werkelijk over gaat.241
Milovan Djilas is in april met 27 andere Joegoslavische dissi239 Time, 24 september 1984.
240 The New York Times, Joseph Treaster, 25 augustus 1984.
241 NRC Handelsblad, 28 september 1984.
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Voor rooms-katholieken en theologen is het blijkbaar nog
steeds een vraag: „When is a fetus a person, and how do we
know it?” 239 Thomas van Aquino stelde in de 13de eeuw: „
(…) that the soul does not enter the body immediately upon
conception. On the basis of the sketchy biology of the era, theologians estimated that the soul joined the body at the 40th day
of pregnancy.” De homo-sapiens bestaat duizenden jaren en
precies weten we nog altijd niet wanneer de chip in ons hoofd
in werking treedt.
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denten opgepakt. In totaal worden er 500 personen vastgehouden in Belgrado. Maarschalk Tito overleed in 1980, maar zijn
methode van regeren schijnt te worden voortgezet. Djilas werd
achttien uur vastgehouden terwijl zijn kantoor werd doorzocht. Een manuscript, een aantal boeken en correspondentie
werd meegenomen. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij uit
de partij gezet en heeft hij negen jaar vastgezeten: Es ist eine alte
Geschichte, doch bleibt sie immer neu.242
Ook het gedonder rond Stern-verslaggever Gerd Heidemann
speelt nog altijd. Heidemann was de journalist, die drie miljoen
mark incasseerde voor vervalste dagboeken van Adolf Hitler.
Hij zegt dat hij belazerd is door Konrad Kujau uit Stuttgart, een
„dealer in Nazi-memorabilia”. Deze heeft inderdaad bekend de
dagboeken zelf te hebben geschreven. Maar Kujau zegt dat
Heidemann zijn partner in het plan was. Wat mij aannemelijk
lijkt, want ik heb collega Heidemann bij onze kennismaking
onmiddellijk als sjoemelaar herkend en in 1976 meteen geweigerd met hem voor Stern een reportage over de vriendin van
prins Bernhard in Parijs te maken.243
Ambassadeur Victor Beletski gaf gisteren een diner ter ere van
het verschijnen van de verzameling toespraken van Andrei
Gromyko bij In de Knipscheer. Ook Stephan Landshoff is er
bij aanwezig geweest. Ik heb dit project via Volodja Molchanov naar Landshoff van In de Knipscheer gedirigeerd, maar
niemand denkt eraan om de grondlegger van het project erbij
te vragen. Ik zou waarschijnlijk niet zijn gegaan, maar ze denken er niet aan in het gedrang zelf met de eer te strijken.
In het wekelijks gesprek met de minister-president wilde Lubbers slechts over de VVD kwijt dat de eis dat Bouterse moest opkrassen voor Nederland weer met Suriname in zee ging, hem
te ver ging. Was dat nu alles wat hij erover had te zeggen? Wat
hebben we toch telkens voor politieke leiders?
29 september 1984

Je kunt er de klok op gelijk zetten. Het geklets van Frans Weisglas vindt natuurlijk direct bijval in De Telegraaf van vanmorgen. „Vanzelfsprekend zou ieder fatsoenlijk mens het toejuichen als de tiran Desi Bouterse zou worden afgezet, gearresteerd
en berecht.” De Telegraaf moet vooral het woord „fatsoenlijk”
gebruiken: de krant die in 1972 via mijn beste vriend Henk
242 The New York Times, Michael Kaufman, 28 september 1984. Het citaat is van Heinrich Heine, uit het gedicht Ein Jüngling liebt ein Mädchen. (red.)
243 The New York Times, James Markham, 27 september 1984. Zie ook Memoires 19751976.
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Hofland een fotograaf in mijn huis liet smokkelen met de bedoeling mij als collaborateur van de Sovjet Unie aan haar lezers
te kunnen neerzetten. Verder is Bouterse geen tiran, al heb ik
nu zelf de grootste twijfels over de gebeurtenissen van 1982 op
Fort Zeelandia. Ook al werd Bouterse toen met de dood bedreigd – van meer dan één kant – wat er op 8 en 9 december
1982 gebeurde is totaal onacceptabel. Ze zijn in Suriname in
een CIA-scenario getippeld, zoals in 1965 Sukarno en de zijnen,
waarbij zes generaals en één luitenant werden doodgeschoten.
Maar in Indonesië volgde hierop een door Suharto en de coupmilitairen in gang gezet bloedbad met ongeveer één miljoen
slachtoffers. Suharto, dat is pas een tiran, maar daar sturen we
braaf de koningin naar toe. De Indonesische moordenaarsbende financieren we nu al twintig jaar, want daar slaagden de CIAplannen. In Suriname mislukten ze, en daarom wordt Desi nu
een tiran genoemd. De Telegraaf juicht natuurlijk Hans van den
Broek toe, die met zijn ongefundeerde geklets de verhouding
met Suriname nodeloos verder verziekt.
Heb Harvey Naarendorp in Genève opgebeld en ingelicht
over het Telegraaf-artikel.
Ben totaal afgeknapt op Eduard. Hij belde op en vertelde met
zijn moeder de stad in te zijn geweest (gisteren) en nu vanavond kwamen er vrienden. Morgen heeft hij een vroege
vlucht en ’s avonds afspraken. Daarna zou hij in Amsterdam
nagaan of hij als model zou kunnen werken. Het zou dus wel
oktober worden voordat hij naar Amerbos kwam. Ik klapte
dicht, maar liet het niet merken. Toch zei hij: „Nu klink je
meteen weer treurig.” Ik zei: „Well, to each his own,” en hing
op. Ik was dermate boos, dat ik zijn carnet afsloot en dicht heb
gedaan. Sprong meteen de fiets op en ging de polders in.
NRC Handelsblad komt met het artikel: OPENING NAAR SURINAME, waarbij – niet zoals De Telegraaf deed de VVD in het zonnetje werd gezet – maar juist met naam en toenaam Frans Weisglas en de VVD worden bekritiseerd dat men van die zijde blijft
vasthouden aan het vertrek van Bouterse. Dit laatste is bovendien een onhaalbare kaart. Alleen als Desi wordt vermoord zal
Suriname van hem af zijn, niet anders. Bouterse zet door. Zo is
hij gebakken, ook al moet hij er eerst een stap terug voor doen.
Steve Tesich maakt een fraaie opmerking over het huwelijk:
„Marriage comes with more myths attached to it than a sixvolume set of ancient Greek history. Fortunately for me, by the
time I decided to get married I didn’t believe in myths anymore.” Hij vertelt, hoe hij in Denver in het huwelijk trad met
Becky, een trouwring had vergeten, zodat zij een ring van een
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vorig huwelijk afdeed die bij de inzegening opnieuw werd gebruikt. Hij zegt op dat plechtige moment ook niet het gevoel
te hebben gehad „forever” met haar getrouwd te zullen zijn. „I
did love her, but I saw no reason why I should feel that I had to
love her forever. I would love her for as long as I loved her. I
assumed she felt the same way about me.” Steve Tesich heeft
een geontmythologiseerde kijk op het leven. Werken aan een
huwelijk vind hij belachelijk: „We are led to believe that the
harder we try, the better we get. This ‘aerobic dancing theory’
of life may apply to certain things, but I do not think marriage
is one of them. You can’t go to a gym and pump marriage. It
can’t be tuned up like a car. It can’t be trained like a dog. In this
century of enormous scientific breakthroughs, there have been
no major marriage breakthroughs that I know of. (…) Marriage is essentially an amateur endeavor, not a full-time profession.” Steve bleef toch nog dertien jaar getrouwd.244
30 september 1984

De voormalige minister van Financiën van de VS, W. Michael
Blumenthal, heeft op een door Elseviers Weekblad georganiseerd
seminar in Amsterdam gezegd: „We leven nu in Amerika in
een paradijs van gekken. De regering Reagan kan niet alleen
van kredieten leven. (…) Ik geloof niet in een sterke defensie
op krediet, terwijl de economie verzwakt. Je moet betalen
voor wat je consumeert. Deze politiek is niet lang meer vol te
houden.” Hij maakt zich enorme zorgen over Reagonomics.
„Het is nu nog een leuke wereld, zolang het duurt. Maar ik
denk dus dat het een wereld van gekken is.” 245

244 The New York Times, 23 september 1984.
245 De Volkskrant, 27 september 1984.
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Bezoekje aan Wim Hazeu in Baarn. We hadden wrijving gehad over een aantal door de uitgeverij aangebrachte wijzigingen in mijn manuscript. Er was inderdaad hier en daar wat „gecorrigeerd”, maar volgens Wim niet in die mate dat ik op mijn
strepen zou moeten gaan staan. Ik heb mijn bezwaren laten va246 Dat was Junichi Hirokam.
247 Zie Memoires 1925-1953.
248 NRC Handelsblad, 22 september 1984.
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Alfred Vierling kwam vertellen wat er zich zo allemaal binnen
de Centrumpartij afspeelde. Je wordt er doodziek van. Janmaat
had weer eens een ommezwaai van 180 graden gemaakt. Ik
zou werkelijk niet weten hoe die club gezuiverd zou kunnen
worden. In beginsel heeft een gezond functionerende democratie best recht op een ultrarechtse club.
Een Japanse jongen heeft het Kirill Kondrashin Concours voor
dirigenten – bijgewoond door prins Claus – gewonnen.246 Volgens mij was hij de grootste aansteller van allemaal. Erik Jurgens en zijn vrouw Doris Kupsch begeleidden prins Claus.
Er ligt een briefje van Tony de Almeida Santos247 op mijn bureau om te beantwoorden. Hij zit in Hotel Metropole in Brussel. Ik had hem daar samen met Eduard willen gaan opzoeken
(per auto dus). Maar ik erger me nog zeer aan Eduards houding. Hij heeft voor iedereen tijd, behalve voor mij. Ik weet
niet hoe ik zal reageren als hij belt of komt.
Willem van Kemenade, een serieuze journalist, brengt twee artikelen vanuit Djakarta over wetsvoorstellen in het Indonesisch
parlement, die gericht zijn op een terugdringen van de islam in
het grootste islamitische land ter wereld. Dat wil zeggen: de op
het westen gerichte militaire junta onder generaal Suharto wil
internationaal politiek en economisch met het westen zaken
blijven doen, en voorkomen dat Indonesië in het vaarwater
van bijvoorbeeld Iran terecht zou komen. Van Kemenade citeert Lukman Harun, voorzitter van het comité voor buitenlandse betrekkingen van de Muhammadiyah: „Suharto is geweldig slim. Hij jaagt echt niet de hele islam tegen zich in het
harnas.” Terwijl Suharto enerzijds dus voorkomt dat de fundamentalistische stroming – nu geschat op 20 procent van de islamieten – zich verder zou uitbreiden, schenkt hij anderzijds
300.000 dollar per maand om in zijn naam in dessa’s en kampongs nieuwe moskeeën te bouwen. In zijn artikel komt de
verrader en massamoordenaar Suharto naar voren als „bevriend
staatshoofd”. Ik begrijp zo’n serie van artikelen dan ook niet.248

■

MEM38revisie_MEM 11-01-16 10:09 Pagina 161

1984

■

MEM38revisie_MEM 11-01-16 10:09 Pagina 162

ren. We werden het eens over de foto’s en in anderhalf uur was
de zaak beklonken. Het Claus-boekje gaat in productie.
Koning Hoessein is in het land. Op televisie werd vertoond
hoe prins Claus een dermate diepe buiging voor de koning
maakte dat je je kunt afvragen of hij misschien toch nog in de
war is. Hij gedroeg zich meer als chef protocol dan als echtgenoot van het staatshoofd. Ook op de foto’s in de kranten ziet
hij er niet al te fris en opgewekt uit.
In 1973 heb ik tegen Bibeb, voor Vrij Nederland, gezegd dat ik
vond dat van alle gevoelsbanden een levende verstandhouding
met je moeder de meest bijzondere van allen is. Time komt nu
met een essay van Anastasia Toufexis: THE MOST POWERFUL
BOND OF ALL. Met als ondertitel: „A mother-son relationship
can sometimes exact a heavy price.” Maar eigenlijk maakt zij
niet echt duidelijk waarom een moederband misschien niet
„the most powerful, but certainly the most unique bond is in
anybody’s life.” 249
Het Vrije Volk beweert dat de monarchie het Nederlandse volk
jaarlijks 35 miljoen gulden kost. Het persoonlijke vermogen
van de Oranjes wordt geschat op twintig à veertig miljoen.250
In de begroting van het Huis der Koningin over 1985 staan deze bedragen:
uitkeringen aan:
personeel representatie
salaris
totaal
de Koningin
2.191.000
2.616.000
881.000
5.688.000
Prins Claus
249.000
500.000
343.000
1.092.000
Prins Willem-Alexander
275.000
456.000
179.000
910.000
Prinses Juliana
536.000
439.000
498.000
1.473.000
Prins Bernhard
231.000
439.000
240.000
910.000
10.073.000
Het Koninklijk Huis mag bij de departementen de volgende bedragen declareren:
de Koningin
personeelskosten
materiële kosten
Binnenlandse Zaken
6.494.000
1.367.000
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
3.303.000
927.000
Verkeer en Waterstaat
2.417.000
867.000
Prinses Juliana
Binnenlandse Zaken
1.374.000
249.000
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
2.087.000
383.000
Verkeer en Waterstaat
502.000
72.000

Het salaris van 881.000 gulden voor Beatrix amuseert me, want
Gerrit Jeelof ontvangt als vicepresident van Philips één ton
249 Time, 1 oktober 1984.
250 Het Vrije Volk, 27 september 1984
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Bezocht notaris Meijer om mijn testament te wijzigen. Nu zal
tussen Peter en Eduard alles 50-50 worden verdeeld, als er tenminste ooit wat te verdelen valt. Meijer schrok zichtbaar toen
ik vertelde dat Eduard 24 jaar was. De notaris zei ook twee
zoons te hebben: „En ik heb ze allebei even lief.” Kan ik dat
ook zeggen? Iedere affectie is totaal anders eigenlijk.
Motke Chanoeka arriveerde in Amerbos nerveuzer dan ik hem
ooit had gezien. Ik vroeg waarom dit zo was. Ik kreeg geen
antwoord, maar hij brak, zittend op de bank in mijn werkkamer zelfs zijn leesbril in tweeën. Hij knipperde zo met zijn
ogen dat het me werkelijk zorgen baarde. Koor Industries had
getelegrafeerd dat ze nu 7,5 procent wilden geven voor een
haalbaarheidsonderzoek en 5 procent voor andere projecten. Ik
kreeg weer een stapel documenten en afschriften van telegrammen251 met onder anderen een lijst van honderd banken. Allemaal leuk en aardig, maar hoe lang kletsen we nu al over zaken
doen met Suriname? Uiteindelijk gebeurt er nog steeds niets.252
Er is een uiterst geheim plan voorgelegd aan minister van Defensie Caspar Weinberger om een gigantische nucleaire raketbasis ondergronds te bouwen, waar dan ook meteen 100 MXraketten zouden kunnen worden opgesteld. Het waanzinplan
zou 50 miljard dollar kosten. Er werd al tien miljoen dollars
voor uitgetrokken om er over te kletsen.253 Het Amerikaanse
oorlogsdenken is ongeneselijk. De ene oorlog is nog
niet voorbij of over de volgende worden alweer plannen gemaakt. In Manhattan
komt een monument voor
de gesneuvelden in Vietnam. Hun laatste woorden
zullen worden vermeld,
zoals hieronder die van een
jonge majoor, wiens helikopter werd neergeschoten. Het zal je man of minnaar zijn.
251 Een gedeelte is bewaard in mijn dagboek.
252 Ook van zakendoen met Motke Chanoeka is nooit iets gekomen.
253 The New York Times, Richard Halloran, 2 oktober 1984.
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meer. Het is hen beiden gegund, maar gedragen ze zich er
naar?
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Beatrix opende het nieuwe gebouw voor de Academie voor
beeldende Kunsten in Groningen. Ongeveer vijftig demonstranten bekogelden de hofauto met rotte eieren. Ze is minder
populair dan wordt beweerd. De beelden over dit voorval werden echter snel uit het NOS Journaal verwijderd. Her Majesty’s
voice doet in Hilversum nog altijd opgeld.
3 oktober 1984

De situatie met Eduard is weer zeer onbestemd. De afgelopen
weken heb ik hem eenmaal gezien. Eindelijk belde hij. Ja, hij
was zich weer beklemd gaan voelen. Hij wilde per se niet terug
naar de toestand van drie jaar geleden. Hij voelde zich nu vrij
en prima, en wilde dit zo houden. Hij had gemerkt dat ik weer
holderdebolder van hem begon te worden, en dat is ook eigenlijk waar. Er is geen andere oplossing voor dan ook gevoelsmatig „afdraaien”.
Volodja Molchanov kwam naar Amerbos. Hij had de derde
dinsdag van september met de Gouden Koets gezien. „Wel
vreemd,” zei hij, „maar duizendmaal beter dan dat stelletje
grauwe heren op het bordes van het Lenin Mausoleum bij ons.”
Dat is dus op uiterlijk afgaan, al is het een feit, dat het marxismeleninisme, zoals het bijna zeventig jaar later wordt uitgevoerd,
weinig meer te maken heeft met de oorspronkelijke leer.
Volodja leende 150 gulden om iets te kopen. Hij zal ze me in
Moskou in roebels terugbetalen. Er was intussen op de ambassade een antwoord van Michail Gorbatsjov binnengekomen:
dat hij mij geen interview kon geven. „Hij heeft de macht nog
niet,” zei Volodja. „Gorbatsjov geeft alleen interviews aan
Pravda om weer een reden te hebben opnieuw naar het buitenland te kunnen worden uitgezonden.”
Peter Hagtingius schrijft dat de redactie mijn laatste Surinameartikel niet plaatst omdat het te weinig nieuws zou bevatten.
Nu ligt er een conceptovereenkomst met Delta Business International op mijn tafel.254 De hemel mag weten of daar wat van
komt. Eens moet het toch lukken.
Erik Klipp heeft gereageerd op mijn beklag dat hij zich laatdunkend over mij uitlaat, waar Harvey Naarendorp me op
wees.255 Klipp ontwijkt een antwoord.
4 oktober 1984

Ik schreef Klipp in Paramaribo, dat mijn standpunten sinds
1957 andere waren dan die van de regering:
254 Zie bijlage 36.
255 Zie bijlage 37.
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Eduard is afgekeurd voor militaire dienst. Ik zei blij voor hem
te zijn: „al ben ik nooit vies van het pakken van een soldaatje
geweest.”
„Ja, dat dacht ik al,” zei hij. „Ik zou natuurlijk op de Nieuwendijk een outfitje kunnen kopen…” Vorig jaar had hij militairen
met Transavia naar Beiroet gevlogen. „Daar was wel wat bij,
althans in de hogere rangen, met hersens.”
Robert Kaiser vertrok tien jaar geleden uit de USSR, waar hij
drie jaar als journalist had gewerkt. Nu is hij een aantal weken
teruggegaan en schrijft in De Telegraaf het artikel RUSLAND
VERKALKT. Hij constateert dat de generatie na Nikita Chroetsjov volledig heeft gefaald. Diens droom van een dynamische
staat, die de VS zou inhalen is in duigen gevallen.256 Kaiser voert
aan dat tijdens het vijfjarenplan van 1976-1981 er 11 miljoen
mensen tot de arbeidsmarkt toetraden. In het huidige vijfjarenplan van 1981-1985 zijn het er nog maar drie miljoen, waarvan
2,5 miljoen inwoners van Centraal-Azië. Over het algemeen
vielen de resultaten van het laatste vijfjarenplan flink tegen.
Maar wat me opvalt, is dat een ervaren journalist als Kaiser
geen verband ziet – of legt – tussen het aantreden van de regering Reagan in Washington en deze sterk achteruitlopende resultaten. De wereldwijde sabotage van de Sovjeteconomie
kwam pas goed op gang, toen de Koude Oorlogshitsers van
The Committee of the Present Danger – door middel van Ronald Reagan – de macht in het Witte Huis wisten te grijpen.
Er is in de VS een jongetje geboren dat in de hersenen alleen die
impulsen voortbrengt nodig om vitale organen als hart en longen te laten functioneren, de rest ontbreekt. Hij zal nooit kunnen lachen of huilen, of kunnen reageren op de dingen die
oren en ogen registreren, want omdat tijdens de zwangerschap
van de moeder een tumor in zijn hersenen ontstond werd de
ontwikkeling van die gedeelten tegengehouden.
5 oktober 1984

De BVD heeft begin dit jaar John Philip Wood (alias Gardiner)
256 De Telegraaf, 4 oktober 1984.
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„Het beroerde voor het vaderland is, dat ik letterlijk in
iedere zaak, zoals nu weer in Suriname, gelijk heb gekregen en gelijk zal krijgen. Maar dat is niet waar ik over
schrijf. Waar ik aanstoot aan neem is dat u zich laatdunkend over mij uitlaat. Het zal u bekend zijn dat dit iets
anders is dan van mening verschillen.”
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ingezet om bij Woensdrecht een vredeskamp te infiltreren.
Volgens een van de activisten was het Woods opdracht om hen
medeplichtig te maken aan criminele activiteiten. Voor de
rechter in Den Haag heeft deze smeerlap fluisterend getuigd
dat hij slechts de opdracht had informatie in te winnen wie in
het kamp in staat en bereid zouden zijn aan gewelddadige acties
mee te doen. Woods zei niet precies te hebben geweten wie bij
de BVD zijn opdrachtgever was, maar hij werkte ook voor de
Amerikaanse ambassade. Dat gebeurt gewoon allemaal in dit
land. Weggemoffeld in een hoekje van NRC handelsblad.257
Wachtte bij André Haakmat op Seedorf die niet kwam opdagen. Wat Seedorf mij uit de doeken had moeten doen, was hoe
de Amerikanen Roy Horb nu precies via Chin A Sen hadden
bewerkt en gemanipuleerd. Haakmat bevestigde opnieuw dat
na de publicatie van mijn artikelen Chin A Sen ervandoor was.
„Surinamers,” zei hij, „hebben het kankeren van de Hollanders
geleerd. Ze hebben het alleen in het kwadraat gezet.”
Trein naar Leiden
Nagenoeg een op de vijf volwassen Amerikanen heeft een
„mental disorder”. Valt me nog mee. „Maar” 29,4 miljoen
Yanks zijn geschift. Dertien miljoen Amerikanen lijden aan
vormen van „anxiety, including phobias, compulsive behavior
and attacks of panic”. Er zijn 1,4 miljoen schizofrenen.258
Heb in Leiden gegeten met mijn oude vriend Tage Domela
Nieuwenhuis. Hij werkt nu meer dan drie jaar aan de Universiteit aldaar en wil er weg. De Leidse Universiteit is één gigantische bureaucratie, die onder de minister ressorteert en waar je
geen stap buiten bestaande kanalen kan verzetten. Hij wil overstappen naar een Haags adviesbureau. Prima contact met hem.
6 oktober 1984

Peter R. de Vries is erin geslaagd om ex-journalist en miljonair
Rienk Kamer in de gevangenis in Californië te spreken te krijgen.259 Kamer heeft de zaak opgelicht, maar is kennelijk aan het
terugknokken, en heeft een boek geschreven.260
Wim Hazeu stelde voor dat ik de zuster van mijn grootmoeder, tante Cornelia Oltmans, zou weglaten uit mijn Memoires.
Dat zou heel jammer zijn, want voor mij is zij heel belangrijk
geweest. Ik herinner me nog hoe zij zat te lezen in de biblio257
258
259
260

NRC Handelsblad, 4 oktober 1984.
The New York Times, Harold Scheck, 3 oktober 1984.
De Telegraaf, 5 oktober 1984.
Rienk Kamer, Veroordeeld zonder vonnis. Uitgeverij De Sfinx, Huizen,1984.
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261 The New York Times, Daniel Goleman, 18 september 1984.
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theek op de Vinkenhof in Bosch en Duin en mij attent maakte
op de oprichting van Nijenrode, waar ik toen achteraan ben
gegaan. Zij verdient het om er in aanwezig te zijn. Soms heb ik
ernstige twijfels over Hazeu, niet alleen professioneel, maar
ook over de vraag of ik hem echt kan vertrouwen. Van Aize de
Visser was ik zeker, maar die kende ik veel langer en beter.
Een afschuwelijke ontmoeting met Raymond Westerling en
Delano Wirth. We aten bij een Chinees in de buurt van zijn
huis. Westerling was binnen de kortste keren high. Ik kan me
de laatste keer niet herinneren dat ik met iemand die dronken
was aan tafel heb gezeten, maar dit sloeg alles: Het leven van
Desi Bouterse was hem niet meer dan een pilsje waard. In 1979
had hij Suriname al willen gaan bezetten. Als hij het wilde waren tien man genoeg om dit te bewerkstelligen. Het zou een
handomdraai zijn om hem een kogel te geven, als hij, Westerling, dit wilde. JFK, met al zijn bewaking, was ook vermoord.
Bouta was een peulenschil. Hij, Westerling, wilde dit nog
steeds niet doen, maar dan moest Bouterse nu wel praten over
1982. Daarom zou Delano naar Bouterse toe gaan. Deed Bouterse dan nog zijn mond niet open, dan zou Westerling ingrijpen. „Ik doe het voor hem,” zei hij. Westerling pakte de hand
van Delano: „Heb je dat wel eens gezien, Willem, een zwarte
en een blanke hand?” en hij kuste Delano’s hand. Hij werd
steeds luidruchtiger en idioter, pakte ook mijn hand en kuste
die eveneens. Suriname was niemandsland en kon zo bezet
worden. „Ik wacht op zijn bevel,” brabbelde Westerling, die
naar Delano keek. Delano deed vervolgens ook een duit in het
zakje over zijn broer, die al in 1981 in Suriname was gearresteerd. Bouterse lulde steeds maar, en deed niets. „En denk je
nu, dat jij de enige Surinamer bent, die de zaak moet oplossen?” vroeg ik hem. Dat maakte hem nijdig. Ik heb uiteindelijk
toegestemd, in de belofte met Sital de zaak te zullen bespreken,
en hem te vragen Delano telefonisch te woord te staan. Hij is
wel een sympathieke kerel, maar bij elkaar zijn ze een verderfelijke combinatie. Ze moedigen elkaar in de waanzin aan.
„Confession, whatever it may do for the soul, appears to be
good for the body.” Onderzoek schijnt te hebben uitgewezen,
dat „to confide in others about troubled feelings or some traumatic event” de kans op ziekteverschijnselen verkleind. Dit
zou door professor James Pennebaker, psycholoog aan de Southern Methodist University zijn aangetoond. Het zou wel eens
waar kunnen zijn. De kunst is iemand te vinden.261
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Beatrix en Claus zijn op staatsbezoek in Denemarken.
In Nederland zijn 21 AIDS-patiënten. Dudok de Wit van het
Rode Kruis zegt: „De kans dat ziekenhuispatiënten via bloedtransfusie met AIDS worden besmet moet in ons land als bijzonder klein worden geacht.” Een schandalige opmerking. Het
mag helemaal niet voorkomen.
Mijn eerste deel Memoires is gereed tot aan Nijenrode. Heerlijk
gevoel.
8 oktober 1984

Vandaag komt Eduard.
11 oktober 1984

Het gebeurt maar zelden, maar een combinatie aan factoren
heeft me sinds Eduard op de achtste kwam buiten gevecht gesteld. Ik kan de redenen moeilijk onder woorden brengen.
Ook het teruglezen van mijn dagboeken uit periode 19501951 was een deprimerende aangelegenheid.
Bezocht Voetelink, die ik een concept overhandigde voor een
brandbrief aan Orlandini. De KLM zal moeten afrekenen. Ik wil
dat hij mijn brieven van 5 en 11 oktober aan Orlandini insluit,
evenals de beroemde bedankbrief van diens voorganger Ernst
van der Beugel van 8 juni 1961. Hierin schreef deze president/directeur van de KLM over mijn „gewaardeerde bemoeiingen” om president Sukarno te helpen overtuigen drie miljoen gulden schuld aan de KLM terug te betalen.262
Intussen vroeg ik me af, of de advocaat mij nu eindelijk een
specificatie zou geven van de 12.000 gulden die hij op de betaling van Philips van 25.000 gulden achter hield. Hij zei er niets
over, en ook niets over Delta Business International. Ik kan
hem dus niet echt vertrouwen, maar ben teveel van hem afhankelijk, want waar vind ik een andere advocaat? Tenslotte heb
ik heel weinig geld.
Washington is razend op de Griekse premier Andreas Papandreou, die kennelijk het artikel van David Pearson in The Nation heeft gelezen. Hij heeft in het openbaar het neerschieten
van de KAL 007 een spionagemissie van de CIA genoemd.
Toen Eduard kwam hield ik hem een foto voor van vier modellen vroeg welke hij het aantrekkelijkst vond. Net als ik koos
hij de tweede van links.263 Hoewel, tegen de jongen rechts van
hem, met zonnebril, zou ik ook geen nee zeggen. We zagen later een film, waarbij ik in slaap viel, en dineerden in Dynasty.
262 Zie bijlage 38.
263 Zie bijlage 39.
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12 oktober 1984

13 oktober 1984

Mijn grootvader Willem Oltmans, naar wie ik ben genoemd,
werd op 13 oktober 1870 geboren. Dat is 114 jaar geleden. De
dame, met wie hij verreweg het grootste deel van zijn leven samen was, Sima Sastro Pawiro heeft mij in 1952 een aantal ontboezemingen over hem gedaan, die zich niet voor publicatie
lenen. Wat te doen? Ze bewaren voor toekomstige onderzoekers? Dit vooral uit persoonlijk ijdelheid, en ten koste van
hem?
Gaf een etentje voor Nellie Hazeu en haar dochter Erika, voor
Egbert en Yvonne Kunst en ook André Douw voegde zich bij
ons met een Amerikaanse vriendin. André zag er weer zeer
aantrekkelijk uit.
Nellie vond mijn werkkamer heerlijk. In dat hele grote huis in
Waalre had zij geen enkel vertrek als echt voor zichzelf. Dat
264 NRC Handelsblad, 10 oktober 1984.
265 NRC Handelsblad, Jan Gerritsen, 12 oktober 1984.
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Heb de secretaresse van Ron Wunderink bij de KLM opgebeld
en gevraagd of ze er de voorkeur aan gaven dat ik een kort geding begon om hun te dwingen mijn brief en werk voor de
KLM te honoreren.
Een vijfde van de jongeren in de Bondsrepubliek Duitsland
denkt of extreem-links of extreem-rechts. Dit blijkt uit een onderzoek van de Frankfurter Algemeine. Hopeloos dus, als het
waar is.264
Minister van Defensie Job de Ruiter kreeg van de Amerikanen
te horen dat er tijdens de geplande bijeenkomst van de nucleaire plangroep geen verrassingen zouden worden gelanceerd. De
minister verkondigde dit dan ook in Den Haag, toen echter
nog geen uur later een publiciteitsbom barstte. Minister Caspar
Weinberger had tegen acht journalisten, die met hem mee reisden gezegd dat de SU wel degelijk al meer dan 378 SS-20’s had
geplaatst en dat er bovendien steeds nieuwe raketten werden
bijgeplaatst. Ook de Duitse minister Wörner loog vrolijk met
zijn Amerikaanse collega mee en verkondigde dat er elf nieuwe
raketbases in de USSR werden gebouwd. Minister de Ruiter
wees erop, dat de NAVO-landen geheel afhankelijk zijn van de
informatie verzameld door Amerikaanse satellieten, maar vooral wat Washington daarover meedeelt.265 Zo is het precies. De
West-Europese landen zijn een speelbal in de confrontatie tussen Moskou en Washington. En we laten ons ook gewillig als
speelbal gebruiken. Onbegrijpelijk is dat.
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moet dan toch echt aan haar zelf liggen. Ze zei ook: „Mag ik
eens een foto van je vader zien, want je spreekt altijd alleen
maar over je moeder.”
Het proces van generaal William Westmoreland in New York
gaat vrolijk verder. De generaal hield gegevens van de inlichtingendiensten bewust achter, waarmee CBS-televisie „de kwaadaardige opzet” van de militair bewezen acht.266
Intussen heeft minister Weinberger nog een schepje boven op
de bewering – dat Moskou over meer dan de opgegeven 378
SS-20 raketten beschikt – gedaan. Kennelijk is premier Lubbers
niet van plan zich door Weinberger te laten opjutten, of op
door Amerikanen opgegeven cijfers af te gaan. Hij heeft herhaald dat het al dan niet plaatsen van kruisraketten op basis
Woensdrecht zal afhangen van wat de Sovjet Unie hierover zal
zeggen. Met andere woorden, welke cijfers geeft Moskou op?
Adriaan van Dis wordt weer eens in NRC Handelsblad, zijn eigen krant, aangeprezen als „Een meneer, zo guitig (… ) zo
keurig.” Dit soort stunts, waar of niet waar, helpt natuurlijk
wel bij de verkoop van TV-interviews, en wat hij verder mag
produceren. Wat dit betreft heb ik sinds 1956 alleen maar shit
over me uitgestort gekregen, omdat ik mijn lezers wilde vertellen hoe de vork in de steel zat in Indonesië, en dat mocht natuurlijk niet. Wanneer zullen ze – if ever – toegeven, dat ik gelijk had?
14 oktober 1984

Luister naar een symfonie van Rachmaninoff en ben in tranen,
omdat Eduard bij die jongen in Parijs is. Ik wil er verder niet
aan denken. Straks is hij dat type allang vergeten en ben ik er
nog wel.
Ben vanmorgen om 07:30 uur begonnen met het afronden van
deel 1 van de Memoires. Het is nu een half uur na middernacht.
Wat een dag! Ben bijna klaar met 1952.
15 oktober 1984

Eduard heeft in Parijs, via een vriendje zowel bij Air France als
bij nog een andere maatschappij gesolliciteerd. Ik heb hier menig traan om gelaten, want dan woont hij zo meteen in Parijs.267 Hij had een heerlijk weekend gehad. Ik antwoordde dat
ik blij voor hem was, maar me verdrietig en alleen voelde, dus
schreef. Hij citeerde wat mejuffrouw Boekhoudt eens heeft gezegd dat ik als een ridder te paard door het leven ging, welke
266 NRC Handelsblad, 13 oktober 1984.
267 In 1997 woont hij in Parijs en vliegt voor de KLM.
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16 oktober 1984

Zond Henk Hofland gisteren een door hem gemaakte tekening (kopie) die in mijn dagboek zat, van een badgast met een
afschuwelijk à bon point. Hoeveel signalen heb ik hem nu al niet
gezonden na de ramp van 1973? Hij reageert absoluut niet.
Klassiek geval van een mond vol tanden.
Kostte me moeite, maar ik belde Ed, die onder de douche
stond. Nee, hij ging met zijn moeder de stad in. „Je ziet haar
iedere dag, en mij nooit,” zei ik.
„Dat is waar.” Hij zou om 18:00 uur komen, maar vond dat
we gewoon thuis moesten eten en niet steeds naar het Sonesta
gaan. Dit overrompelde me toch wel. Snel naar de markt en
een maaltijd in elkaar geflanst.
Volodja Molchanov belde. Zijn dochtertje Anja zit op een
kleuterschool. „Zij heeft daar een film over Christus gezien, en
nu kletst zij de hele dag over hem. Zelfs heeft zij haar grootmoeder in Moskou hierover verteld. Ach, als ze drie dagen in
268 De Telegraaf, 15 oktober 1984.
269 NRC Handelsblad, 15 oktober 1984.
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anekdote ik hem had verteld. „Ja, maar op een dag zal je beseffen wat het betekent wanneer gevoelens echt zijn,” hield ik
hem voor. Werk rustig door en bereikte februari 1953.
Sonja heeft zaterdagavond in haar programma Sonja op zaterdag
het rijkssalaris van 900.000 gulden van Willem Alexander aan
de orde gesteld. Dat joch krijgt dat jaarlijks als hij op 27 april
achttien jaar wordt. Een dergelijk bedrag is inderdaad absurd.
Zij had enkele leden van een Haagse Oranjevereniging uitgenodigd, die veel rumoer veroorzaakten, omdat Sonja ze onvoldoende aan het woord liet en verbolgen als ze waren over de
persiflage van de prins in het programma. De nep-Willem
Alexander zei zijn salaris (uitkering) aan de sociale dienst te zullen geven. Het was frappant, zoals deze jongen op de kroonprins leek. Na afloop goot Sonja een karaf wijn over het hoofd
van de woordvoerder van de vereniging, de kunstschilder Adrian Stahlecker, die nu een klacht tegen haar gaat indienen. De
Telegraaf brengt een dergelijk incident, uit haat voor de „rode
Sonja”, groot opgemaakt.268
Waar is Israël toch mee bezig. Ze moderniseren nu verouderde
tanks van het Chinese leger en leveren moderne kanonnen en
vuurgeleidingssystemen. Bij de militaire parade in Peking op 1
oktober ter gelegenheid van de 35ste verjaardag van de volksrepubliek schijnt dit aan het licht te zijn gekomen. China steunt
officieel Yasser Arafat en de Palestijnen, maar geld stinkt niet.269
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Moskou terug is, is ze dit allemaal vergeten,” was zijn commentaar.270
In de polders zag ik een prachtig takje in herfstkleuren. Heb
het aan Peter gestuurd in een grote enveloppe. Ik had er de regel van Baudelaire „les sanglots longues dans l’automne…” bij
willen schrijven, maar dat zou toch wat al te melodramatisch
klinken.
Van den Broek heeft de tafelrede van koningin Beatrix bij het
staatsbezoek aan Denemarken „een buitengewoon goede zaak”
genoemd. Die man blijft een slijmjurk. Die rede zal hij eerst
zelf hebben moeten goedkeuren, en kwam het ontwerp ongetwijfeld uit de ambtelijke kringen rond het kabinet.
Eduard arriveerde met een stralende glimlach. Zijn haar was
langer. Hij was beautiful. Hij bracht zijn eerste serie modefoto’s
mee, waarvan ik er een aantal heb besteld. Net als vroeger
neuriede hij in zichzelf, en hij was de vrolijkheid zelf. Wat ik
hier over zijn bezoekje neerzet, geeft in de verste verte niet
weer hoe het werkelijk was.
Ik belde Harvey Naarendorp in Paramaribo, die nu de zogenaamde getuigenis in Den Haag van Seedorf voor een officier
van justitie uit Suriname heeft gelezen en waar Henk Herrenberg niet alleen hoog over op gaf, maar wat vervolgens niemand in Paramaribo had gezien. Er stond niets bijzonders in.
Herrenberg heeft spelletjes gespeeld.
17 oktober 1984

Voetelink schrijft me over de KLM-affaire.271 Hij is van mening
dat er geen bindende overeenkomst bestaat tussen de KLM en
mij, ondanks dat ik Orlandini een brief met voorwaarden deed
toekomen. Dus het heeft geen zin als hij een claim van één ton
plus kosten aanhangig zou maken. Ik had hem een paar maanden geleden die brief laten lezen en toen reageerde hij alsvolgt:
„Dit heet juridisch een stilzwijgende overeenkomst.” Wunderink zei bovendien zelf in ons laatste gesprek: „Ja, we hebben
verzuimd je terug te schrijven, dat was fout.” Ik heb dus vanmorgen schriftelijk aangedrongen om die zaak toch ter hand te
nemen.
Ik vond uit juni 1953 de meest opmerkelijke brief, die mijn vader me ooit heeft geschreven. Ik was diep geschokt. Ik stuurde
een kopie aan mijn broer Theo. Het ei is nu gelegd. Deel 1 van
de Memoires is af. Ik denk dat het een mooi boek is geworden.
Meteen aan deel 2 beginnen?
270 In 1997 studeert Anja in Engeland.
271 Zie bijlage 40.
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18 oktober 1984

„Koningin Beatrix is als hoofd van het Kroondomein de grootste wildleverancier van Nederland,” aldus opent Josje Hagers
272 Zie bijlage 41.
273 Herald Tribune, Dusko Doder, 17 oktober 1984.
274 NRC Handelsblad, 16 oktober 1984.
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Aart van der Want en zijn Forum Humanum Club van Rome
vrienden hebben opnieuw een „workshop” georganiseerd.
Ditmaal hebben ze professor Jerome Brunner van Harvard uitgenodigd. Ze blijven actief de boys.
De landsadvocaat Droogleever Fortuijn zeurt weer over het
openstaande bedrag van het proces Claus. Hoe word je in dit
land landsadvocaat wanneer je er dergelijke mores op nahoudt? 272
President Konstantin Tsjernenko heeft, zoals Leonid Zamyatin
vorig jaar al voorspelde, een interview gegeven aan de Washington Post.273 Het gesprek duurde slechts twintig minuten, en
bevatte een opsomming van de Sovjetpositie. Er zijn vier zaken, die voorop staan: „Precention of the militarization of outer space, a mutual freeze on nuclear weapons, ratification by de
United States of test ban treaties and a pledge by Washington
to renounce the first use of nuclear weapons.” Dat krijg je er
bij Reagan in geen duizend jaar door, want die man wordt
steeds gekker. Hij heeft nu in gesprek met het blad VS News &
World Report bij hoog en bij laag beweerd dat hij de Sovjet
Unie nooit een „evil empire” heeft genoemd. In die man zijn
brein zitten een paar moeren los.274
Vanavond arriveerde de drukproef van mijn Claus-boekje. Ze
hebben er wel degelijk flink in gestreept en veranderd. Het is
in die zin niet meer mijn boek, en zeker niet zoals ik het oorspronkelijk heb geschreven. Ik vind het nu zelfs geen acceptabel boek meer. Er zitten ook teveel herhalingen in. Eigenlijk
zou ik er van alles uit willen halen. What to do?
Minister Wim Deetman heeft met zijn Indonesische collega
Nugroho Notosusanto in Djakarta afspraken gemaakt over de
educatieve samenwerking tussen Nederland en Indonesië. De
brave onderwijsminister en zijn influisteraars begrijpen maar
niet dat je je met een regime als dat van Suharto beter niet encanailleert. Maar goed, daar zullen ze als bij alles in de voormalige koloniën pas decennia later achter komen. Prins Bernhard
is ook weer bij zijn militaire kameraad Suharto op de thee geweest, ditmaal zogenaamd ten behoeve van de orang oetans en
andere zeldzame dieren.
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een voor de majesteit pijnlijke reportage vandaag in De Telegraaf. De koninklijke jachtgebieden zullen nu het jachtseizoen
is geopend 325 wilde zwijnen, 250 edelherten, 175 damherten
en 25 reeën leveren. Dit is al namens de jagermeester van Beatrix, Jaap Kuper, in een schrijven aan een aantal wildhandelaren
meegedeeld. Een schandelijke affaire. Op het kroondomein bij
Wassenaar worden met gemak 2.000 fazanten afgeknald. Dan
ben je koningin van Nederland!
Ik heb landsadvocaat Droogleever Fortuijn onder meer geschreven: „U – en de heer van den Broek – schijnen vast besloten deze onsmakelijke affaire nieuw leven in te blazen. Het zal
me echter niet verwonderen dat er een dag zal komen, dat u
dit beiden zal betreuren.” Ik deelde verder mee dat de voorzitter van de NVJ me had geadviseerd om een verzoekschrift in te
dienen om financiële steun in deze zaak.
Telefoneerde met Voetelink, die godzijdank zei: „Ik laat je niet
in de steek.” Hij gaat toch een poging wagen en een bemiddelingsbrief aan Orlandini van de KLM schrijven.
„The gene that produces growth hormone in humans is being
integrated into sheeps and pigs to make them grow larger,” zo
begint een artikel in The New York Times.275 Jeremy Rifkin van
de Foundation on Economic Trends klaagt het ministerie van
Landbouw in Washington aan en eist stopzetting van deze experimenten. Rifkin wil de „biological integrity of each species”
behouden. Je vraagt je af of ze gek zijn geworden om dergelijke stunts uit te halen.
Minister Fong Poen van Suriname is in Nederland en heeft gezegd dat als de ontwikkelingshulp niet voor 31 december
wordt hervat de KLM-lijn naar Paramaribo opnieuw dicht gaat.
Orlandini en Wunderinks verdiende loon. Maar belangrijker is
natuurlijk de hinder voor de passagiers.
Het rumoer rond de negen ton voor de kroonprins houdt aan.
De Telegraaf neemt het op voor de prins. Een juffrouw van de
PSP zegt in het parlement dat het weinig uitmaakt of een „snotneus van achttien of een van eenentwintig jaar een hoog bedrag krijgt.” Vertegenwoordigers van het CDA en de VVD vallen
meteen over de typering „snotneus” voor de prins van Oranje.
19 oktober 1984

Intussen heb ik een aangetekende brief aan premier Lubbers
gezonden en mijn beklag gedaan over de wijze waarop ik door
zijn minister van Buitenlandse Zaken, Hans van den Broek, en
275 The New York Times, 5 oktober 1984.
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20 oktober 1984

Het stormde vannacht, ik moest denken aan Eds vliegtuig dat
om 04:00 uur op zou stijgen.
Gisteren heb ik met Carel Enkelaar in restaurant Boeddha zeer
gezellig met hem en Liny Enkelaar gegeten. Bijgepraat. Kees
Buurman, een van zijn oudste vrienden, is overgestapt naar de
AVRO. De NOS wordt ingekrompen, de zendtijd is bevroren.
Carel wil Ed van Westerloo als zijn opvolger. „Hij runt op dit
moment een outfit met 98 medewerkers, en ik heb er geen omkijken naar. Ed is een manager.”
Carel, die vele malen in Suriname was en begaan is met het lot
van dat land, zei dat de Volkskrant gisteren had geschreven dat
het regime over twee maanden in elkaar zou klappen. Ik benadrukte het daar niet mee eens te zijn, maar Carel is eigenlijk
bezeten anti-Bouterse, die hij verder niet kent, maar een aantal
vermoorde mensen van 1982 wel.
De Telegraaf publiceerde een artikel over Ron Wunderink, die
op zijn zeventiende jaar bij de KLM kwam en wiens hobby’s tekenen, schilderen, schrijven en dichten zijn.279 Hij was onlangs
276
277
278
279

Zie bijlage 42.
Zie bijlage 43.
Algemeen Dagblad, 19 oktober 1984.
De Telegraaf, 19 oktober 1984.

175

Amsterdam

in diens opdracht, landsadvocaat Droogleever Fortuijn, me
blijft vervolgen vanwege de zaak Claus. En dat allemaal om dat
zijn regering het beleid van Luns jegens mij vrolijk voortzet.276
Maar als iemand in dit koninkrijk een einde kan maken aan dit
onrecht is het Lubbers.
Het afschuwelijkste in mijn positie is dat ik omringd ben door
een overvloed aan zwakke broeders. Advocaat Voetelink, die
me zei de brief aan Orlandini woord voor woord te analyseren
en op een goudschaaltje te zullen wegen en me vervolgens een
concept laat zien waarin ik meteen een zin zie staan die bij
voorbaat mijn onderhandelingspositie verzwakt. „Je hebt gelijk,” zei hij nota bene. Je hebt toch geen advocaat om dit soort
details zelf te moeten bedenken? 277
Adriaan van Dis had me gezegd dat hij een plaats open had in
zijn televisieshow, maar nu kwam de sultan van Djokdjakarta,
Hamenkoeboewono IX, Golden Tulip hotel Jan Tabak in Bussum openen, dus ik moet tot een andere keer wachten.
Het Algemeen Dagblad schrijft nu: PRINS KAN MET MINDER
278
TOE.
Hele ontdekking, wanneer het om een blaag gaat met
een puissant rijke moeder.
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gastheer geweest voor 53 KLM-medewerkers uit de hele wereld
in De Hoefslag in Bosch en Duin, mijn geboortegrond. Als je
naar het plaatje kijkt, denk je: wat een aardige kerel. Mijn ervaringen met deze mijnheer zijn echter van een andere aard.
In Amsterdam is een 53-jarige man tot twee maanden gevangenisstraf veroordeeld „wegens het beledigen van Marokkanen, joden en negers.” Dat is dus „discriminatie”. Waar gaan
we naar toe? Schelden op Russen, Cubanen, Palestijnen, ayatollahs of marxisten mag natuurlijk wel. Ze zijn gewoon in de
war dit genre rechters.
The Guardian spreekt vandaag van „het barbarisme van de VS”
en refereert aan een handleiding van de CIA, die in Latijn-Amerika fris en vrolijk wordt verspreid om moord- en doodslagpraktijken van professioneel advies te voorzien. Over terrorisme gesproken. We behoren van een dergelijk land geen
bondgenoot te zijn.
Alain Hirschler is terug uit Indonesië en heeft Guruh Sukarno,
zoals ik hem had gevraagd ontmoet. Hij bracht een programma
mee van Guruh’s popgroep. Hij schreef er in:

Een tweede programma had hij bij zich om aan Peter te geven,
met een persoonlijke opdracht voor hem. Guruh woont in het
huis van zijn moeder. Alain had vele dia’s meegebracht. Ik zou
er graag naar toe willen. Alain woont aardig, speelt piano, drinkt
en rookt niet, een echt sportventje. Aardige jongen.
Amsterdam - Eindhoven
Het zal me benieuwen hoe de Nijenrodereünie, als gast van
Gerrit Jeelof en Philips zal verlopen. Het voormalige hoofd van
176

21 oktober 1984

Eindhoven, Hotel Cocagne
Gisteren was een bijzondere dag. Gedurende de lunch ontdooide Gerrit Jeelof, en begon weer gewoon, zelfs aardig tegen
me te doen. Peter van Schaardenburg was met mij, ook later
tijdens het diner, waar ik naar toe reed met Han André de la
Porte, die eerst had afgebeld, net als Siebe Minnema, maar uiteindelijk toch kwamen opdagen. Jan van der Tas schijnt twee
jaar ambassadeur in Syrië te zijn geweest. Het kan verkeren.
Op Nijenrode wist je dat er een Van der Tas was, maar dat was
dan ook alles. Leffelaar vertelde een kasteel te hebben gekocht
in Aerdenhout, ik geloof dat hij sprak over vier miljoen. Siebe
maakt 300.000 gulden per jaar bij AKZO. Hij had de fabriek in
Groningen nieuw leven ingeblazen, waardoor er dit jaar twintig miljoen winst werd gemaakt. Hij dacht dat Jeelof negen ton
per jaar maakte, en zei: „Als ik slim ben betaal ik een ton belasting per jaar, anders 180.000 gulden.”
Michael van Rossem van Sinoutskerke zou zelfmoord hebben
gepleegd, een grote mooie jongen. Ook Wim de Groot van
Embden zou dat hebben gedaan. Onbegrijpelijk. G. Denninghof Stelling, volgens mijn vader een neef van ons, is overleden,
een Indische jongen. Je hoort dan zeggen: „Oh, is die dood?
Dan moet hij worden uitgeschreven.”
John Lioni, nu met buikje, zou ik nog wel eens onder vier
ogen willen spreken. Bram Brander verliet Boskalis al twee
jaar geleden en is binnen. Wim Roosdorp, diplomaat, liet verstek gaan, evenals Henk Hofland. Wat ik dus niet begrijp.
Hans Hoefnagels had bot geantwoord: „Ik kom niet.” Onbegrijpelijk dat we elkaar bijna dertig jaar geleden voor het eerst
ontmoetten.280
280 Zie vooral Memoires 1925-1953.
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het internaat St. John Nixon stond op het perron, maar hij reist
eerste klasse.
Ik heb enige tijd gedacht dat Gerard Croiset mijn beschermengel was. Maar na het terugvinden van een brief van mijn vader
denk ik: Is hij het? Carel vertelde gisteren dat na het bezoek
van Gerard Croiset aan de Engelse dame, die in contact is met
beroemde componisten, Gerard op een sofa was gaan liggen en
begon te praten. De woorden die hij toen sprak heeft Enkelaar
opgenomen. Gerard heeft bij die gelegenheid met stelligheid
gezegd er zeker van te zijn, dat er een hiernamaals was. Het
spijt me, maar dit kan ik niet geloven, ook al zou ik het willen.
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Oud-docent Klop was er. Hij moet nu in de tachtig zijn. Hij
stond in de wind afscheid te nemen en ik zei: „Pas op dat u
geen kou vat.”
„Ik wil niet betutteld worden,” antwoordde hij op bijna hatelijke toon.
„Het was anders lief bedoeld.”
„Ik houd niet van lief,” was zijn reactie.
Peter van Schaardenburg stond bij me en zei: „I never liked
that man.” Ik eigenlijk ook niet. Een zoon van Peter zit bij de
Bhagwan.
Het huis van de Jeelofs was een enorme kast totaal beveiligd
met elektronische apparatuur. „Niet gek voor een zoon van
een onderwijzer uit Leeuwarden,” zei Siebe Minnema. Een cateringbedrijf was ingehuurd om voor het eten te zorgen, met
zeven man personeel. Alles was perfect geregeld. Janny Jeelof
bleek inderdaad een no-nonsense dame. Ik zat aan tafel met
Peter van Schaardenburg, Van Lierop, Bijleveld en Olaf Westra, die me overigens toebeet: „Ik heb me aan jou nog meer na
Nijenrode geërgerd dan op Nijenrode zelf.” Heb langs mijn
neus weg tegen Janny gezegd, al veertig jaar met Nellie Hazeu
bevriend te zijn, wat haar zeer verbaasde. Dus ook vriendin
Hazeu leek het beter geen gewag te maken van onze vriendschap, gezien mijn afschuwelijke reputatie. Han André de la
Porte ging op de valreep nog even met zijn groene jagershoed
rond, waar biljetten van honderd gulden in werden gesmeten.
Ik hield het op 25 gulden als bijdrage voor het diner dat Jeelof
aanbood. Han haalde 2.300 gulden op.
Bij thuiskomst schreef ik een bedankbrief aan Gerrit en Janny
Jeelof. Ik herhaalde overigens dat ook al had ik er met geen
woord over gerept tijdens de reünie, ik me door hem opgelicht
voelde. Boter aan de galg gesmeerd, maar het moest gezegd
worden.
Heb het debat Reagan-Mondale anderhalf uur gevolgd. Het
presidentschap van de VS wordt teruggebracht tot het niveau
van super-salesmen, voorzien van ongelooflijke middelmatigheden en gemeenplaatsen. Het was nog mooi dat het geklets niet
werd onderbroken door reclame. Als ik een Amerikaanse
stemgerechtigde was, zou ik op geen van deze twee heren mijn
stem uitbrengen. Het wordt een tweede termijn voor Reagan,
zoals ik al vorig jaar tegen Georgii Arbatov had gezegd. Zeker
nadat Edward Kennedy zich heeft teruggetrokken.
22 oktober 1984

Piet Schaepman belde. Hij benadrukte, zoals hij al lange tijd
178

23 oktober 1984

Met stilzwijgende goedkeuring vanuit Washington executeren
de huurlingen van de VS in hun strijd tegen de Sandinistenregering van Daniel Ortega, Nicaraguaanse overheidsfunctionaris281 Zie bijlage 44.
282 The New York Times, 17 10 1984. Het gaat om Psychological Operations in Guerrilla
Warfare/Operaciones psicológicas en guerra de guerrillas. Op internet staat een versie van de tekst: http://www.whale.to/b/CIA’s%20Psychological%20Operations%
20in%20Guerrilla%20Warefare.pdf. (red.)
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doet, dat ik alles op alles moet zetten om er voor te zorgen dat
ik geld verdien: „Want Den Haag is eropuit je kapot te maken.”
Ontmoette mijn oude vriend Bertie Hilverdink, die weer over
was uit New York. Later telefoneerde ik met zijn moeder, die
zei het vreselijk te vinden om te zien hoe hij met een been
trekt, als gevolg van zijn ongeluk op de dansvloer in het Lido in
Parijs. Het ging haar door merg en been. Zij herinnerde zich
altijd hoe hij vroeger was geweest: „zo sterk.” Zo mooi slikte
ze net in.
Mondale noemde Che Guevara „a contemptible person in the
history of man.” Hoe kan je dan wat hij verder ook nog zegt
serieus nemen? John van Haagen belde en had ook gekeken.
„Reagan herinnert me aan John Wayne van stagecoach films die
werden volgestopt met Einstein-formules.” Hij voegde toe:
„Een koetsier in een spaceshuttle.”
André Haakmat ontkende dat hij en Seedorf me in de maling
hadden genomen.281 Ik antwoordde dat zijn brief me overtuigde. Hij geeft wel aan dat Seedorf kennelijk meer weet over
Chin A Sen en Horb dan in mijn Suriname-dossier staat vermeld.
De CIA schijnt een handboek voor de Contraguerrilla te hebben geschreven. Dit alles ter aanmoediging van de rechtse
groeperingen, die met behulp van Amerika de Sandinistenregering van Daniel Ortega bestrijden. In dit 90-pagina’s tellende
boekje wordt geadviseerd om ambtenaren van de regering te
ontvoeren en „to neutralize them”, wat CIA-jargon is voor vermoorden. De handleiding adviseert verder om misdadigers in
te huren: „who would arrange the killing of fellow rebels so
they would become martyrs.” Een ander advies is chantage te
gebruiken om burgers te dwingen zich aan te sluiten bij de fascistische groepering die Ortega bestrijdt. Deze rotzooi werd in
Honduras gedrukt. Over terrorisme gesproken.282 Kan zo woedend worden van zo’n bericht.
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sen die als „misdadigers” worden beschouwd. Zij volgen daarmee de adviezen van de CIA-handleiding. Hier hoor je Reagan
en Mondale niet over in hun propagandadebatten voor de verkiezing. Teveel Amerikanen vinden het immers schitterend dat
ze worden vermoord. Dus wie waagt zich op glad ijs. Over terrorisme gesproken.
Er is vast komen te staan dat de regering Carter via een geheime CIA-operatie geprobeerd heeft Europese journalisten te
beïnvloeden – „wellicht met geld” – om in gunstige zin te
schrijven over het opstellen van het neutronenwapen tegen de
USSR. Dit heeft onderzoek door Harvard’s Kennedy School of
Government uitgewezen.283 Washington mag alles. Doet de tegenpartij een zet, dan is dit terrorisme. In El Salvador opereren
nog meer door de VS geleide, betaalde en gesteunde doodseskaders.
Het geheime anticommunistische leger ontvoerde en doodde
de veertienjarige zoon van een vakbondsleider, die zich had
uitgesproken voor gesprekken tussen president Duarte en de
guerrilla. De Amerikaanse ambassade reageerde „woedend” op
de moord. Het CIA-theater wordt tot in de perfectie uitgevoerd
in El Salvador.
Een journalist als Tom Wicker is een witte raaf. Opnieuw heeft
hij in The New York Times aan de orde gesteld, waarom Washington nu in alle talen zwijgt over het neerschieten van de Koreaanse Boeing, waar steeds meer gegevens over bekend zijn
geworden.284 Er zijn steeds meer onbeantwoorde vragen, bijvoorbeeld over de voorkennis die de Amerikaanse regering van
het incident zouden hebben gehad. Ik betwijfel of Wicker resultaat zal boeken, maar hij doet tenminste wat een journalist
behoort te doen: de zaak aan de orde blijven stellen.
De Telegraaf wijdt een hele pagina aan NOS-producer George
Tor (39) die in de bergen van Zwitserland tegen AIDS strijdt. Ik
heb hem meer dan eens ontmoet, de laatste jaren met zijn
Franse vriendje. Hij gaat al maandenlang door een onbeschrijflijke lijdensweg. Ik wil dat Peter en Eduard die pagina lezen.
Peter kent George trouwens.
24 oktober 1984

Wilde de polders in, maar de chemische industrie verspreidde
opnieuw een penetrante stank, daarom keerde ik om. Deze
stankoverlast duurt nu al jaren en niemand doet er iets aan.
De CIA zou het uiterst geraffineerd in elkaar gezette handboek
283 NRC Handelsblad, 23 oktober 1984.
284 The New York Times, 21 oktober 1984.
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De brief die mijn vader me op 10 september 1953 vanuit Port
Elisabeth in Zuid Afrika schreef, komt bij me over als een stem
uit het graf. De tekst ontroert me zeer. Kreeg het er warm van.
Te intiem om op te nemen in deel 1 van de Memoires, misschien een gedeelte.
Wayne Smith schreef een glasheldere pagina in Newsweek: why
not try diplomacy? 286 Het is een genuanceerd pleidooi dat
Washington „has a better chance of achieving its objectives
through diplomacy than by continuing the so-called secret
war.” Maar wie luistert er, naar deze ambtenaar van de Buitenlandse Dienst, die na 24 jaar de dienst verliet uit protest tegen
het oorlogszuchtige optreden en de cowboymentaliteit van de
beleidsmakers. Smith toont aan dat de regering in Managua een
aantal maal aan de Amerikaanse eisen heeft proberen te voldoen. Maar vervolgens stelde Washington simpelweg nieuwe
eisen, die bereiken van een compromis onmogelijk maakten.
Opnieuw realiseer je je wat een idioot Reagan is. Zo schreef
hij in 1960 een brief waarin hij de denkbeelden van JFK vergeleek met die van Karl Marx en Adolf Hitler. Walter Mondale
heeft van het bestaan van die brief nu gewag gemaakt. Reagan
reageerde met te zeggen het nog altijd „een goede brief te vinden, waarin ik mijn filosofie uiteenzette.” En je zult zien: deze
Reagan wordt vrolijk herkozen tot president.287
26 oktober 1984

Wim Hazeu gaf te kennen het volgende stukje: „de eerste de
beste Rotterdamse havenarbeider” uit deel 1 te willen schrappen. Dat wil zeggen: ze schrapten het gewoon al, en nu moet
ik eisen dat het blijft staan: hoe kan ik Memoires schrijven als de
uitgever en diens personeel „meedenken.”
Gerard Reve heeft een nieuwe roman geschreven: De Stille
Vriend.288 Aleid Truijens noemt het in de NRC „een noodkreet
van een vermoeide jongensjager.” Zij schrijft over „altijd eendere fantasieën waarin de Jongen tot mythische proporties
wordt opgeblazen. De beschrijvingen van het liefdesspel krijgen iets vermoeiends.” Is dat nu de nalatenschap van Reve aan
285
286
287
288

NRC Handelsblad, 24 oktober 1984.
Newsweek, 22 oktober 1984.
NRC Handelsblad, 25 oktober 1984.
Gerard Reve, De Stille Vriend, Manteau, Amsterdam/Antwerpen, 1984

181

Amsterdam

hebben ingetrokken. De NRC plaatste een aantal passages uit het
handboek.285
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de literatuur: het oh zo knap en boeiend beschrijven van het
thema boys? 289 Ik kwam in de jaren vijftig in contact met het
verschijnsel homoseksualiteit. Geleidelijk aan ben ik op de seksuele kant van die oplossing overgestapt. Maar de boys zijn bepaald niet de hoofdschotel van mijn levensactiviteit geworden.
Hoop tenminste niet dat de conclusie na lezing van al mijn Memoires zal zijn: „Oltmans was geobsedeerd door jongens.”
Las zojuist een artikel van Daniel Goleman dat „some sexual
behavior must be viewed as an addiction. (…) Pattern of excessive sex is said to resemble alcoholism and compulsive gambling.” 290 Er wordt gesproken over „sexual addicts (…) using
sex as a psychological narcotic.”

Underlying the addictive process is a system of beliefs, in which the person distorts reality to justify excessive sexual behavior, even in the face of
the disastrous effects that can occur as the habit becomes an unmanageable obsession. The beliefs buttress a cycle in which desperately urgent
sexual thoughts and tensions force the addicts toward acts that leave them
in despair. Their feelings of guilt and agitation, in turn, cause them to
seek relief in another ‘fix’, a repetition of the sexual act.
289 NRC Handelsblad, 26 oktober 1984.
290 The New York Times, 16 oktober 1984.
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Geen oog dicht gedaan. Was de hele nacht met Eduard bezig,
en concentreerde me op hem alsof hij naast me lag. In een van
de dromen van die onrustige nacht bedreven we seks. Vreselijk
eigenlijk.
Mijn oude vriend, sergeant Martin Portier 292 belde. Hij is nu
zwaar hartpatiënt en ligt soms op intensive care. Waar is de door
en door gezonde sportinstructeur uit 1953 gebleven, die ik als
militair bij Van Heutz leerde kennen, toen ik zelf naar Korea
wilde? Een leven lang als oer-Indische jongen aan de zijde van
een Hollandse deerne uit West-Graftdijk bij Alkmaar heeft
hem uiteindelijk geruïneerd. Ook hij is het slachtoffer van het
klassieke sprookje. Plus zijn heilige geloof in ieder woord van
de heilige schrift. Hij vertelde dat zijn zoon Marcel in Israël was
om de heilige plaatsen te bezoeken: „waar onze lieve heer is
geweest.”
Maarschalk Nguyen Cao Ky, eens premier en vicepresident
van Zuid-Vietnam vluchtte in 1975 naar Californië, toen Ho
Chi Minh Saigon bezette, en blijkt zich te hebben aangesloten
291 Robert Unger, Passion, Free Press, New York, 1984. Pagina 230.
292 Zie Memoires 1953-1957.
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Die herhaling van de seksuele daad, de „fix”, duidt niet op een
verslaving aan seks, maar is gewoon de uitkomst van hoe het
dier vanaf de oorsprong functioneert. De „urge” komt op, en
vraagt beantwoord te worden. Het eigenaardige van het religieuze standpunt in deze is dat geslachtgemeenschap alleen in
„liefde” plaats zou mogen vinden.
Roberto Unger schreef: „In sexual love, a person experiences
himself as embodied and therefore as part of nature. He also
recognizes himself as standing in need of other bodies, who are
both parts of nature and persons like himself.” 291 Een behoefte
aan andere lichamen, en het verhaal van de prins en prinses die
eeuwig gelukkig verder leefden is onverzoenbaar met de werkelijkheid en de aard van het beestje. Wilde men dat inzien dan
zou de wereld onnoemelijk veel leed en tranen bespaard blijven.
Unger onderscheidt „sexual” en „sexless” love, en dit laatste is
de vorm, die Peter en ik aan onze relatie hebben gegeven, die
daardoor tot in lengte van dagen zal voortduren. Mede vanwege de openlijke erkenning van de „need of other bodies”. Met
Eduard zit ik in een gedwongen overschakeling van „sexual”
naar „sexless” love wat pijnlijk is, maar wel de duurzaamheid zal
garanderen.
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bij de Vietnamese maffia in de VS. Dat is een encyclopedisch
voorbeeld van zich kunnen aanpassen. De 54-jarige generaal
weet natuurlijk teveel om hem in de kraag te vatten.293
294
CREMER IS EEN KLOOTZAK kopt Het Vrije Volk
over één hele
pagina. Herman Pieter de Boer, eens een goede makker van
Jan, komt met een serie slappe beschuldigingen, die waarschijnlijk wel waar zijn, maar niet een zo denigrerende kop
rechtvaardigen. De Boer beklaagt zich bijvoorbeeld erover dat
Jans hond, Kozak, altijd in de rabarber stond „te zeiken”, waarop Jan zei: Die kan je toch ook in de winkel kopen joh!
NRC Handelsblad vraagt zich af: HOE VRIJ IS DE JOURNALISTIEK?
Bij het opsommen van regimes waar journalisten beperkingen
opgelegd hebben gekregen, ontbreekt Indonesië natuurlijk
weer. Het Suharto-bewind is één van ernstigste schenders van
de vrije journalistiek in de wereld! De NRC geeft zich opnieuw
een brevet van onvermogen, wanneer ze de lezer waarschuwen
„dat deze ook de schijnbaar meest objectieve informatie met
enig wantrouwen moet bezien. Bij voorkeur moet men meer
bronnen raadplegen.” Mijn eigen ervaring is dat ook al raadpleeg je meerdere bronnen, alleen observatie ter plekke, met
eigen ogen, oren en brein de informatie oplevert, die nodig is
om je mond over een onderwerp te kunnen – en mogen –
open doen. Indonesië en Suriname zijn in mijn journalistieke
carrière hier lichtende voorbeelden van.295
„In veel gevallen,” aldus de NRC, „kan de waarheid ook niet
onthuld worden, want dan droogt de informatiestroom totaal
op: een correspondent wordt uitgewezen, visum aanvragen
worden geweigerd zonder opgave van redenen.” Dit is weer
zo’n typisch Hollandse drogredenering, alsof censuur alleen aan
„anderen” zou liggen. In 1956-1957 toen ik wat werkelijk gedacht werd in Djakarta in Nederland wilde publiceren, werd
mij door NRC-redacteur Hein Roethof schriftelijk meegedeeld:
„Je hebt gelijk, het is waar, maar het kan niet in de krant, want
‘men’ is er hier nog niet rijp voor.” Ik werd vervolgens staatsgevaarlijk verklaard door Luns, omdat ik de feiten en de waarheid wilde schrijven, en kreeg levenslang de Haagse rode kaart.
Dat is nog eens iets anders dan geen visum voor een of ander
land kunnen krijgen. Mij werd als Nederlander „een visum”
voor Nederland geweigerd.

293 The New York Times, Selwyn Raab, 26 oktober 1984.
294 Het Vrije Volk, 27 oktober 1984.
295 NRC Handelsblad, 27 oktober 1984.
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29 oktober 1984

Bilthoven
Sprak urenlang met Lex Poslavsky over het manuscript van
deel 1 van de Memoires. Ik geloof dat hij het werkelijk een goed
boek vindt. Wim Hazeu verdient enige bewondering, in de
optiek van Lex, dat hij het gaat uitgeven. „Waar ik blij om
ben,” zei hij vervolgens, „dat ik altijd heb voorspeld dat jij van
296 Zoals hij vroeger avances tegenover Peter maakte.
297 Playboy, november 1984.
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Een zeer emotioneel weekeinde. Eduard kwam gistermiddag.
Ik had het een verrassing gehouden wat we zouden gaan doen.
Had een kamer in het Marriott aan de Stadhouderskade gereserveerd. We wandelden in de stad, ontmoetten Hans Geerlofs,
en vervolgens Harry Mulisch, die me negeert als ik alleen ben,
maar uit nieuwsgierigheid aanpapt als ik met een mooie jongen
ben.296 Daarna Wim Hogenkamp, die blijkbaar niet wil weten
of erkennen dat ik hem gestimuleerd heb in de richting waar
hij nu grote successen in boekt.
We zagen de film Karate Kid, aten in de Oesterbar op het Leidseplein, gingen naar onze kamer in het hotel om Sonja te zien
en daarop naar de film Spetters. Terug in het hotel begon de
ramp. We lagen voor het eerst sinds lange tijd samen in bed, en
wat ik ook probeerde, hij reageerde niet. Ik draaide me dus om
en probeerde te slapen. Hij draaide nog even het licht aan en
zei dat hij de uitdrukking op mijn gezicht wilde zien. Daarna
volgden afschuwelijke uren waarin verder niets gebeurde, maar
waarin ik allerlei gedachten in mijn hoofd haalde, tot en met:
nu zet ik er toch echt een streep onder: ik wil hem nooit meer
zien.
In de late ochtend kwamen Jan en Babette Cremer naar het
Marriott voor brunch. Maar omdat er geen plaats was reden we
naar het Sonesta aan de Singel.
Eduard vertelde dat zijn broer Ron hem op zijn negentiende
jaar in contact had gebracht met een collega bij de politie, Mirjam Willems, wat geleid had tot een nachtelijk samenzijn. Omdat zij in deze maand met een fotoreportage in Playboy stond
heb ik een exemplaar gehaald.297
Ik sprak met hem over mijn voornemen, om mijn nalatenschap
tussen hem en Peter te verdelen. „Peter heeft er zoveel meer
recht op,” antwoordde hij. Hij waarschuwde me, als Peter van
me zou erven, uit te zoeken hoeveel belasting in rekening zou
worden gebracht.
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de familie, inbegrepen mezelf, het verreweg het verste hebt gebracht. Mijn voorspelling is uitgekomen.” Hij benadrukt dat
mijn schrijven oprecht en waar was. Hij vond alleen dat Henk
Hofland wat veel aandacht kreeg, waar ik al bang voor was.
We spraken over verlatingsangst. Hij legde dit uit. Hij zei dat
mam en haar zuster, tante Jetty, daar overduidelijke voorbeelden van waren ten opzichte van mijn grootmoeder. „Twee 60jarige vrouwen, die als onvolwassen meisjes bij een 80-jarige
moeder aan haar ziekbed zaten, een situatie die jouw vader plat
heeft gemangeld.” Mijn moeder was veel ouder, evenals mijn
grootmoeder zelf, toen zij uiteindelijk overleed. Het is echter
waar, dat zowel mijn vader als oom Gerrit Meijer, de man van
tante Jetty, hierdoor vroegtijdig zijn overleden. Daar staat tegenover dat ik begrip heb voor de houding van mam en haar
zuster. Vooral in hun jeugd, hadden beiden meisjes na de scheiding van hun ouders veel lief en leed met grootmama in België
gedeeld. Lex heeft – ondanks onze vriendschap moet dit vermeld worden – de laatste jaren van zijn leven helemaal geen
contact meer met zijn moeder, mijn grootmoeder gehad, wat
voor een psychiater geen aanbeveling is.298
Hij vond overigens dat de vermelding van een poging tot een
blow job (ik moest hem uitleggen wat dit was) door Inez Röell
in een hotel in Zwitserland, niet in mijn Memoires thuishoorde.
Ik vind dit dus wel. Ben benieuwd wat Peter er van zal zeggen.
Schaamte mag dan worden omschreven als „an emotion characterized by feelings of guilt, embarrassment and avoidance”,
het niet vermelden van pure feiten valt onder valse schaamte.
Herinneringen zijn herinneringen ook op het gebied van seks,
dus waarom eromheen draaien?
Eduard belde om te zeggen hoe hij genoot van de Chopinplaat, die ik hem had gegeven. Bovendien had hij het weekeinde „toch wel fijn” gevonden.
Iwan Graanoogst is de tweede man in Suriname naast Desi
Bouterse. Roel Martens sluit bij een brief een advertentie in,
die voor zichzelf spreekt. Graanoogst kwam in opspraak, terecht of te onrecht, en vervolgens gebeurt er dit in het dictatoriale Suriname:

298 Grootmama wilde zijn affaire met een hoofdverpleegster op de W.A. Hoeve in Den
Dolder, uitlopend in een scheiding en huwelijk niet accepteren, wat te betreuren
was.
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30 oktober 1984

In de polders word je steeds weer gedwongen een smerige zoete stank van de AKZO-fabriek in Noord in te ademen terwijl je
juist uit bent op frisse lucht. De chemische ingenieurs zullen
ons allemaal nog eens naar de bliksem helpen. Zelfs het kleine
busje naar Zunderdorp verspreid afschuwelijke gifgassen.
Van de 26 geregistreerde aidspatiënten in Nederland zijn er nu
vijftien overleden.
Fjodor Sjaljapin, de beroemde Russische bas, is eindelijk met
eerbetoon in Moskou herbegraven. Aleksandr Skrjabin, Sergej
Prokofjev en Dmitri Sjostakovitsj bevinden zich in zijn nabijheid. Sjaljapin verliet zijn land in 1922, teleurgesteld in de Bolsjewieken. Sergej Rachmaninoff hielp hem in 1938 ten grave
dragen. Deze herbegrafenis in de USSR laat toch zien dat er tekenen zijn dat er in Moskou een andere wind waait. Ik herinner me dat toen ik in 1936 met mijn ouders in hotel Cap Martin bij Menton aan de Côte d’Azur logeerde, Sjaljapin in de
hoteltuin liep te zingen. Mijn broers en ik probeerden hem te
imiteren, waar we van onze ouders enorm voor op ons lazer
kregen.
Nu blijkt dat het CIA-handboek voor de Contra’s dikwijls
woord voor woord is overgenomen uit instructies, die troepen
van de United States Special Forces in de jaren zestig ontvingen
voor de oorlogvoering in Vietnam. Ook wel de zogenoemde
„Psyops”, ofwel „Psychological warfare operations”. Zo was er
de instructie „Armed Psyop nr. 643”. Dit betekende: „Implic187

1984

■

MEM38revisie_MEM 11-01-16 10:09 Pagina 188

it and explicit terror. Psyop by selected use of armed force.”
Deze instructie hield de volgende „teaching point” in: „Carefully selected planned targets – judges, police-officials, tax-collectors – may be removed for Psyop effect in an Unconventional Warfare Operations Area…” Terrorisme made in Washington.299
Wim Hazeu belde het manuscript van Memoires 1925-1953 in
één avond te hebben uitgelezen: „Het is als een roman geschreven.” Hij gaat het meteen uitgeven, wil foto’s hebben en
een tekst voor de verkoopadvertenties. Ook al had ik het verwacht, ik stond toch perplex dit nu als toezegging te horen. Hij
wilde nog om toestemming van Henk Hofland vragen voor
het gebruik van gedeelten van zijn brieven. Hij stelde voor de
naam Röell niet voluit te noemen en door een R. te vervangen. Dank je de koekoek, zeker niet. Waar is waar. Ik belde
Eduard en Lex Poslavsky dat het boek nu echt uitkwam.
31 oktober 1984

Ik twijfelde over de manuscriptpagina’s 315-348 en herlas ze.
Ze zijn niet perfect, maar ze zijn „mij”.
Zat rustig te werken, toen Ton Kors van de Nieuwe Revu belde.
Indira Gandhi is vermoord. Hij vroeg of ik nog binnen twee
uur een In memoriam over haar wilde schrijven, omdat ik haar
een aantal maal heb ontmoet en gesproken: honorarium duizend gulden. Heb het geschreven en ben de polders in gegaan.
Het is mooi zacht weer. Zelfs de dieren genoten ervan. Reigers gaan steeds dichter bij vissers staan om een gevangen visje
toegeworpen te krijgen.
De dood van Indira is een ramp voor India. Zal er nu een beroep op haar zoon Rajiv Gandhi worden gedaan? Ik zie haar
voor me. Ik hoor haar stem. Zou prins Claus naar New Delhi
gaan? Dat zou een prima zet zijn. Ik heb Indira Gandhi bij onze
laatste ontmoeting nog zo gevraagd om iets aan haar memoires
te gaan doen, althans om medewerkers aan te wijzen er een begin mee te maken. Zij antwoordde toen dat zij het veel te druk
had. Nu is er niets. Voor de geschiedenis en voor toekomstige
generaties zullen veel van haar gedachten over deze eerste decennia van onafhankelijkheid van de Republiek India verloren
gaan. Eerst diende zij aan de zijde van haar vader Pandit Nehru
en daarna was zij tweemaal zelf eerste minister.300
Extremistische Sikhs, die strijden voor de noordelijke deelstaat
Punjab, hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aan299 The New York Times, Philip Taubman, 28 oktober 1984.
300 Zie bijlage 45. Nieuwe Revu, 8 november 1984.
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slag. Zeven kogels werden op haar afgevuurd, drie troffen haar
in de longstreek, vier in de maagstreek. Er waren twee moordenaars, leden van haar lijfwacht. Absoluut afschuwelijk. Hoe
laf om met een machinegeweer het vuur te openen op deze
kleine tengere dame, die van haar huis naar haar kantoor wandelde.
Fidel Castro heeft voor het eerst de COMECON Conferentie in
Havana geopend en toegesproken.301 Hij lanceerde een felle
aanval op de VS „en hun pogingen om het socialisme van de
aardbodem te vagen.” De man heeft meer dan gelijk. De regering Reagan heeft maar één doel: met alle geoorloofde en niet
geoorloofde middelen er voor zorgen dat het communisme
verdwijnt.
Van de Nederlandse rechtspraak begrijp ik geen moer. Vijf Egmondse jongeren hebben twee vrienden van 26 en 29 jaar op
22 juli zodanig mishandeld, dat de jongeman van 26 erbij om
het leven kwam. Er werd vier jaar gevangenisstraf (met aftrek)
geëist en wat kregen de schoften: vijftien maanden! Rechters
zijn volkomen gestoord in dit land.302 Ik vind zo’n uitspraak op
zichzelf misdadig.
Ik ga verder met mijn dagboeken. Ik lees nu dat de Surinamer
Alwin Krolis, die bij Van Heutz diende, net als Martin, de eerste kerel is geweest, die ik een blow job gaf, en wiens sperma ik
heb ingeslikt. Ik heb Eduard steeds gezegd dat hij de eerste was,
bij wie ik dit heb gedaan. Moet ik hem dit nu vertellen? Dat
moet ik Peter vragen, want ik weet het niet.
Het teruglezen van mijn dagboek windt me zeer op. Henk
Hofland heeft in 1953 tegen me gezegd dat ik na mijn dagboek
te hebben afgeschreven nooit meer iets zou hoeven schrijven.
„Dat vraag ik me af,” heb ik toen geantwoord. Dat doe ik overigens nog steeds. Ik zet het bewerken van mijn dagboeken tot
Memoires nu door.
Ik heb Bouterse geschreven dat Motke Chanoeka is komen
aanzetten met de mogelijkheid van een lening van 300 miljoen
dollar uit Saoedi-Arabië voor de duur van twintig jaar tegen
8,5 procent. Er zouden ook plannen zijn om via Chanoeka een
groot hotel in Paramaribo neer te zetten om het toerisme te
helpen bevorderen.
Leslie Gelb schreef een boeiend artikel voor The New York
Times Magazine.303 Kop: WHAT WE REALLY KNOW ABOUT RUSSIA? Ook deze goed geïnformeerde journalist spreekt over Rus-
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sia in plaats van Sovjet Unie. Gelb citeert Churchills uitspraak
dat de USSR „a riddle wrapped in a mystery inside an enigma”
was. Algemeen wordt in de VS aangenomen dat het westen
vrijwel niets van de andere supermacht weet, maar Gelb schrijft:
„While gaps remain, U.S. intelligence does have the far-reaching factual profile of the Soviet Union. The challenge is to use
that knowledge in making policy.”
Bij de Rand Corporation en aan de University of California
bestaat een Center for the Study of Soviet International Behavior, waar Arnold Horelick de dienst uitmaakt. Er zijn meer
Sovjetspecialisten, zoals Seweryn Bialer aan de Columbia University, en Marshall Shulman, de directeur van het W. Averell
Harriman Institute for Advanced Study of the USSR, eveneens
aan Columbia. Maar luistert de regering wel naar de adviezen
van specialisten?
Gelb refereert aan National Security Decision Directive Nr. 75
waarin Reagan het beleid tegenover het Kremlin als volgt vastlegde; „The U.S. should capitalize on Soviet difficulties by a
continued American military build-up and by avoiding credits
and technology sales that would ‘subsidize’ the Soviet economy.” Dit wil dus zeggen dat bij het aantreden van de Reagankliek de blokkade van het Oostblok verder is toegenomen en
verscherpt. Deze blokkade bestaat sinds het begin van de Koude Oorlog. Zo saboteerde bijvoorbeeld onze brave minister
Max van der Stoel in 1974 het hem door Sovjetpremier Aleksei Kosygin gedane aanbod om joint ventures aan te gaan met
Shell bij het zoeken naar en exploreren van gas en olie in de
Kaspische Zee, de Zwarte Zee en de Barentszee.
Ook Gelb ziet Michail Gorbatsjov als de beoogde opvolger van
de bejaarde Konstantin Tsjernenko. Er gaan bovendien al weer
de nodige geruchten rond dat ook deze Sovjetleider, die 73 is,
ondersteund moet worden en wankel is.
1 november 1984

Haalde Peet van Schiphol af. Hij kwam om 10:25 uur met één
tas door de douane, kort geknipt, hij leek 27 jaar. Hij had een
foto bij zich waar hij met Teresa Berganza op staat, met wie hij
optrad in Covent Garden. Ook had hij een artikel uitgeknipt
over royalty voor mijn verzameling van analyses van dit verschijnsel. Het gaat met hem prima in Londen. De Royal Opera engageert hem nu vrijwel voor iedere voorstelling. We hebben tot 02:00 uur zitten praten.
De dood van Indira Gandhi is als een schok door India gegaan.
The Queen is dead, long live the Queen. Want de dochter van
190

Nov. 19, 1917. Born in Allahabab, Uttar Pradesh state, nort-

hern India.
304 The New York Times, 1 november 1984.
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Nehru behoorde tot de eerste „koningsdynastie” van het herboren vrije India. Daarom was het blijkbaar voor een overgrote meerderheid van Indiërs vanzelfsprekend dat Rajiv, haar
oudste zoon, haar taak over zou nemen. Hij was de kroonprins,
die eigenlijk liever als piloot bij Air India wilde blijven vliegen.
Omdat de moordenaars Sikhs waren is deze bevolkingsgroep
in het hele land door Hindoes belaagd. Peter Ustinov stond in
de tuin van haar residentie in New Delhi met zijn cameraman
Rory O. Farrell te wachten om de premier te interviewen,
toen hij de fatale schoten hoorde. De laatste keer dat ik bij haar
was wachtte ik daar zelf met een cameraploeg van de BBC om
deze bijzondere vrouw te beluisteren en op film te zetten. Zoals ik verwachtte en hoopte gaat prins Claus inderdaad naar
haar begrafenis.
Desi Bouterse heeft onverwacht een SLM-toestel gevorderd dat
reeds gevuld was met passagiers voor een vlucht naar Amsterdam, om zelf in de gelegenheid te zijn de begrafenis van mevrouw Gandhi bij te wonen. Ik weet hoe hij haar bewonderde.
Hij vertelde, niet zonder trots, en toch met enige bescheidenheid, hoe hij tijdens de Conferentie van Niet-Gebonden Landen in New Delhi door haar naar het podium werd geroepen
om de voorzittershamer voor één zitting van haar over te nemen. Surinamers – net als Indonesiërs trouwens – hebben door
enkele honderden jaren van Nederlandse bezetting ook een
dosis Hollandse kleinburgerlijkheid meegeprogrammeerd gekregen. Dus was er veel kritiek in Paramaribo, en werd dit gretig overgenomen in Den Haag, op het vorderen van dit vliegtuig voor een Surinaamse delegatie op Indira’s begrafenis.
Bouterse trok zich daar terecht niets van aan.
The New York Times stelde: „Her death is the more grievous
because so much more was invested in her than in even a pope
(betwijfel dit overigens), a U.S. President (dat zeker), a British
Prime Minister (helemaal zeker), the task of holding India together and free.” 304 Wanneer ik bij haar was, realiseerde ik mij
de totemfunctie van deze kleine, tengere, moederlijke dame,
die „clear as a bell” haar meningen en ideeën formuleerde en
voortreffelijk op de hoogte was hoe de wereld in elkaar zat.
Bovendien het tweede grootste land ter wereld runde. Een
kort overzicht van haar leven:
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1931. After schooling in India, Switzerland, and at Oxford

University, joins Congress Party, which will be India’s predominant political force after independence from Britain,
with her father, Jawaharlal Nehru, as its leader.
1941. Marries Feroze Gandhi over family objections. They later
have two sons, Rajiv and Sanjay.
1947-64. Serves as widowed father’s official hostess and close
political ally.
1959. Elected president of Congress Party.
1964. Her father dies. She is elected to upper house of Parliament and serves as Information Minister.
1966. Elected to lower house, begins first of four terms as Prime
Minister.
1971. Sides with East Pakistan in Pakistan’s civil war, in which
East Pakistan becomes independent nation of Bangladesh and
India solidifies its dominance of the subcontinent.
1974. Leads India into nuclear age with explosion of underground nuclear device.
1976. Establishes diplomatic ties with China after 15-year rift
and embarks on foreign policy of professed nonalignment
that favors Soviet Union and keeps United States at arm’s
length.
1977. Voted out of office after tempestuous period of authoritarian rule, under “emergency” provisions she imposed on Parliament.
June, 1984. In response to long-simmering unrest in Punjab
among the Sikhs, Mrs. Gandhi sends troops into the Golden
Temple at Amritsar, the Sikhs’ holiest shrine, resulting in
Government victory and heavy loss of life on both sides.

De Sovjetpers heeft in de Pravda een telex van TASS afgedrukt
waarin van Amerikaanse betrokkenheid bij de moord op mevrouw Gandhi wordt gesproken. Washington zou de verschillende oppositionele bewegingen in India hebben geïnfiltreerd
om separatisme in India te stimuleren. De Sovietmedia spreken
van „U.S. state terrorism” tegen India.305
Voor lezers van onze Hollandse pro-Amerikaanse media en
voor de brave, naïeve PvdA-politici, die sinds de oorlog in de
zakken van Washington hebben gezeten, klinkt een dergelijke
bewering vanuit Moskou als Kremlinpropaganda. Maar Indira
Gandhi heeft zelf meer dan eens gewezen op aantoonbare CIAmanipulaties in haar land. Bij onze laatste ontmoeting vergaten
305 Idem.
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wij dat mijn bandrecorder aanstond, terwijl de televisieploeg
een andere band opzette. Zij deed toen over Reagan een aantal
uitspraken waar de honden geen brood van lustten. Ik ontdekte dat pas in het vliegtuig naar Amsterdam, dat ik onbedoeld
haar woorden had vastgelegd.306
Telefoneerde met Harvey Naarendorp in Paramaribo. Hij vond
een deal met Koortrade belangrijker dan een lening van 300
miljoen dollar van Saoedi-Arabië: „Want een contract met
Koor zou ons industrieel potentieel verbreden.” Maar het uiteindelijke besluit moet minister Fong Poen nemen, die na
Brussel in Caracas was geweest, en pas gisteren in Suriname terugkeerde. Vanmorgen gaf hij een persconferentie. Harvey was
verheugd dat Nederland nu ook internationaal was veroordeeld wegen economische agressie jegens Suriname.
Peter sliep tot 12:00 uur en is daarna anderhalf uur gaan fietsen
in de polders waar hij steeds intens van geniet.
Omdat het Forum Humanum Nederland van de Club van
Rome Jerome Bruner van Harvard naar hun symposium heeft
gehaald informeerde Aart ven der Want de NRC-redactie. Hij
belde me en vertelde dat ze zeer lullig hadden gedaan, en dat
niemand er wist wie Bruner eigenlijk was.307 Ik belde daarop
Hans Friedeman van de Volkskrant, die slechts reageerde met:
„Ja, ik heb die naam wel eens gehoord.” Hij wist niet of de
wetenschapsredactie over mankracht zou beschikken iemand
naar het Bruner-symposium af te vaardigen. Later belde hij terug dat Piet Vroon Bruner gaarne wilde ontmoeten.
Peter bracht uit de Sunday Times een artikel van Julie Burchill
mee waarin ze stelt dat de koninklijke familie beter „pure
showbizz” zou kunnen worden.308 „You see,” schreef zij, „the
royal family is a symptom of the national illness – the smugness,
and the insecurity, both magically managed at once. (…) they
are, as Anthony Burgess said of Lady Diana Spencer, ‘an emblem of cleanliness’. (…) So, the monarchy is both a royal soap
and a religion substitute. (…) The monarchy is a tranquillizer –
it makes the population stolid and fatalistic, undynamic, unbelieving in meritocracy – the kiss of death to a country.” Ik heb
het minder scherp onder woorden gebracht, maar de boodschap in Made in Soestdijk was dezelfde. Er duiken steeds meer
mensen op, die dit eindelijk inzien.
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De eerste jobstijding vandaag was dat meer dan tienduizend
studenten bij de Open Universiteit op de wachtlijst zijn geplaatst. Tot 1 maart 1985 zijn alle cursussen volgeboekt. Er
kunnen 14.150 studenten worden ingeschreven. Er hebben
zich echter reeds 21.781 schriftelijk aangemeld, en er melden
zich bijna 200 jonge mensen per dag meer aan. Dat deze situatie in een land als het onze in 1984 bestaat en niet onmiddellijk, door de politiek, krachtdadig wordt aangepakt bewijst tot
welk dieptepunt onze „democratie” als systeem is gedaald.
Gisteren zei Friedeman nog dat Piet Vroon naar de workshop
met professor Bruner zou komen, vandaag bleek dat al niet
meer zeker te zijn. Hij had één journalist eventueel beschikbaar, maar twee dagen waren te kort om zich alsnog op Jerome
Bruner in te werken. Ik kon dit nauwelijks geloven, maar aldus
opereert de wetenschapsredactie van de Volkskrant anno 1984.
Het zijn en blijven miezerige figuren, en als je dat te hard tegen
ze zegt zijn ze voor eeuwig op hun pik getrapt.
Vanmorgen arriveerde Motke Chanoeka. Hij ondertekende de
brief, die ik van hem verlangde, want het concept van Voetelink vond ik slap gelul.309
Legde laatst een aardig contact met Reinoud Roscam Abbing,
wiens vader ik op Yale als student heb leren kennen. Ik moet
een keer naar ze toe.310
Wim Hazeu wil mijn Memoires commercieel aanpakken. Daarom doet hij het in zijn broek vanwege citaten van Hofland en
het met naam en toenaam noemen van diverse personen uit de
familie Röell. Ik voel me ook hier omgeven door beunhazen
zonder guts.311
Indira Gandhi heeft tijdens een rede in het afgelegen Bhubaneswar onder meer gezegd, dat ze er trots op zou zijn te sterven in
dienst van de natie: „Iedere druppel van mijn bloed zal bijdragen tot de groei van deze natie en het land sterk en dynamisch
helpen maken, daar ben ik zeker van.” Dit zei ze een dag voor
de moord. Had zij een voorgevoel van wat zou gaan gebeuren? 312
3 november 1984

Peter is weer naar London afgereisd. Ik geloof dat hij hier een
prettige tijd heeft gehad.
309
310
311
312

Zie bijlage 46.
Zie bijlage 47.
Zie bijlage 48.
NRC Handelsblad, Mohan Ram, 1 december 1984.
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Om 22:15 uur gisteravond belde Eduard. Dit veranderde veel.
Ik had namelijk Aart van der Want op de mouw gespeld dat ik
me niet goed voelde, pillen van de arts had gekregen en daardoor morgen niet aanwezig zou zijn bij het Forum Humanum
symposium. Ik voelde me gewoon er niet toe in staat en loog
my way out. Maar na Eds telefoontje was ik voldoende opgemonterd, en realiseerde ik me dat ik Aart niet in de steek mocht
laten. Maar goed, ik had al gezegd vandaag niet, dan ga ik morgen, de tweede dag er zeker heen.
Ik nam bus 82 naar IJmuiden en bezocht Ed voor het eerst in
zijn nieuwe flat.
Het werd een zeer emotionele dag. Ik ben er nu van overtuigd
dat ik Eduard achter me moet laten. Hij zag er zeer aantrekke313 The New York Times, Robet McFadden, 3 november 1984.
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Toen ik Peter naar de bushalte begeleidde zei ik: „Soms denk
ik dat ik tegen Eduard moet zeggen, dat ik geen tijd heb.” Hij
antwoordde: „Natuurlijk, want dan zal hij meer naar je toe komen.” Van die uitspraak kreeg ik tranen in de ogen. De gedachte dat „veroveren” zo zou moeten geschieden. Merci.
Bleef er de hele dag verder triest door
Ik volg op televisie de ceremonie bij de lijkverbranding van Indira Gandhi. Rajiv liep met een stuk brandend hout wel tienmaal rond de baar met bovenop, voor iedereen zichtbaar, Indira Gandhi opgebaard. Hij raakte zelfs met het brandend hout
even haar voorhoofd aan. Afschuwelijk. s’Lands wijs ’s lands
eer, maar ik vind dit toch een zeer „naakte” vorm van crematie, maar misschien wel eerlijker en realistischer dan de onze.
Het zijn de geheel andere religieuze en culturele waarden, die
het meemaken van een lijkverbranding voor Hindoes heel anders maken dan voor ons. Ik moest denken aan de begrafenis
van mijn moeder in 1974. Een vergelijking is totaal onmogelijk.
Svetlana Alliluyeva, de dochter van Joseph Stalin, die in 1970
met de Amerikaanse architect William Peters trouwde en twee
jaar later van hem zou scheiden, is naar Moskou teruggekeerd.
Ze zegt steeds eenzamer en onrustiger te zijn geworden in
Amerika, het land waar zij in 1967 tot verrassing van de hele
wereld naar toe vluchtte. Ik heb haar eerste persconferentie in
New York bijgewoond. Nu is zij naar haar vaderland teruggekeerd, wat een nieuw signaal zou kunnen zijn dat er in de Sovjet Unie een mildere wind waait.313
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lijk uit. Veel van mijn cadeautjes hadden een plaatsje gekregen,
maar mijn boeken niet. Het huis zag er piekfijn uit.
Hij liet fotoalbums van zijn familie zien. Ik zag een blond kereltje van vier jaar en vroeg, „Wie is dat?”
„Dat ben ik.”
Hij vertelde drie jaar oud te zijn geweest toen JFK in Dallas
werd vermoord: „I flipped indeed.” Zoiets drukt je weer op de
werkelijkheid. Ik zag hem als jongen op ski’s en in zijn eigen
omgeving. Dat veranderde mijn perceptie over hem.
Hij lijkt de KLM te hebben opgegeven, omdat zijn vooropleiding er niet goed genoeg voor zou zijn. Maar hij wil zichzelf
blijven verbeteren, vooral door zijn kennis van het Frans op te
vijzelen. Er schijnt een school in Nice te zijn, waar hij naar toe
zou kunnen gaan. Ik bood aan na te gaan of er niemand was,
die hem nu in Amsterdam vast Franse les zou kunnen geven.
Ik telefoneerde Quirine Hattink in Bilthoven,314 die jarenlang
lerares Frans is geweest. Zij adviseerde te informeren bij het
Maison Descartes of bij de Alliance Française.
Na anderhalf uur reden we naar Amerbos. Het was wel plezierig, maar toch vond ik het een verloren middag.
Carel Enkelaar telefoneerde. Hij had afgelopen zaterdag een
hele dag gesproken met een rijke industrieel, die poen wilde de
stoppen in een Oost-West-initiatief gericht op detente. Misschien in een blad, of in televisiedocumentaire. De vraag was
hoe dit project aan te pakken. Of ik erover na wilde denken en
het voorlopig geheim wilde houden, want hij sprak er ook nog
met niemand over, behalve met mij vanwege mijn uitstekende
contacten in Moskou. Eduard luisterde mee met dit gesprek en
vermoedde dat het om Ernst van Eeghen of Dirk Keijer zou
kunnen gaan. Ik denk echter dat het een nieuwe ster aan het
firmament van Enkelaar is. Ik zei dat ik mijn gedachten er over
zou laten gaan en misschien een memo zou sturen.
5 november 1984

Van Gogh Museum
Ontbeet buitengewoon plezierig met professor Jerome Bruner
en Aart van der Want. Bruner adviseerde: „I would lock up
your diaries, eat the key, and say now you write!” Ik was het
hier totaal mee oneens: „Then I would write based purely on
memory. What would be true? We distort so much, so much
through falsifying memories, even unintentionally Then too

314 Quirine Hille Ris Lambers-Hattink.
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Was dermate in gedachten met Eduard bezig dat ik niets over Bruner schreef.
Zie bijlage 49.
The New York Times, 1 november 1984.
Mijn jarenlange conflict met de overheid staat bol van het gelieg tot op het hoogste
niveau.
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much, perhaps, most of what I would write, would not be true
or according to the facts.” 315
Ik keek de zaal rond, en was toch wel trots. Natuurlijk hebben
Aart en Ko van Wouwe de leiding en al het werk gedaan, maar
uiteindelijk zijn al deze mensen hier vanmorgen bijeen vanwege het resultaat van mijn initiatief en denkwerk.316
Ik heb een vermoeden, na met professor Bruner te hebben gesproken, dat zelfs hij niet tot in de diepte het brein of wat erin
omgaat en gebeurt, werkelijk beschouwt aan de hand van de
neurofysiologische benadering. In het algemeen gesteld: bij alle
discussies vanmorgen merkte ik dat de machinerie van het
hoofd, niet in de woordenwisselingen wordt betrokken. Ik begrijp dit niet.
De directeur van de CIA, die afschuwelijke William Casey,
heeft de leden van het Amerikaanse Congres geschreven het
beruchte handboek voor guerrillaoorlogvoering te verdedigen.317 Inmiddels heeft het Witte Huis echter vanwege de
storm van verontwaardiging, die is opgestoken, laten bekend
maken dat iedere CIA-medewerker, die betrokken zou zijn bij
„the development of the manual or approval of it” zal worden
ontslagen. Dat is het bekende pour besoin de la cause van de
Amerikanen, die zoiets zonder enige aarzeling door het staatshoofd bekend laten maken, terwijl ze intussen tegen de CIA
zeggen: „doorgaan met je moord- en doodslagpraktijken.” Dat
is de VS ten voeten uit. Wie dat in 1984 nog niet door heeft
moet zich laten nakijken. Nergens is het bedrog door de overheid van de volksvertegenwoordiging zo geperfectioneerd als
in Washington D.C., al leren de kleine broertjes in Madurodam snel bij.318
Jeane Kirkpatrick, Reagans ambassadrice bij de VN, past prachtig in dit Amerikaanse gekkenhuis. Op een vraag van Newsweek
wat zij van dit misdadige handboek van de CIA vindt, antwoordde zij het niet gelezen te hebben en alleen uit de kranten
er kennis van te hebben genomen. Ook zo’n intelligent antwoord van een vertegenwoordigster bij een volkerenorganisatie. De hele wereld weet dat dit boek bestaat. Bovendien zal zij
er in de wandelgangen het nodige over te horen krijgen.
Waarom las zij het niet: „Casey tells me, there was no reference
to assassination or murder as such. (…) Assuming what Casey
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has said to me is true, I don’t think the manual is serious at all I
do not see anything improper about it.” 319 Mevrouw had behoren te weten dat directeuren van CIA’s (of BVD’s, dan wel
KGB’s) in de hele wereld liegen of het gedrukt staat. Dit is prioriteit nummer één van hun beroep. Deze dame kletste in de
ruimte afgaande op een professioneel leugenaar terwijl zij het
handboek in kwestie van nog geen honderd pagina’s niet had
gelezen. Beschamend. En dat is dan de diplomate, die de VS in
het wereldforum hoog moet houden. Diplomaten in New
York lezen Newsweek ook. Over de hele wereld wordt dit blad
verspreid. Jeane Kirkpatrick staat voor aap.
Ronald Gase kwam langs. Zes maanden nadat ik contact met
Hans Kombrink voorstelde heeft hij hem bezocht. Ook heeft
hij oud-minister Jelle Zijlstra opgezocht, die hem verzekerde
dat Luns niet over de Conferentie van Genève had gelogen.
Maar hij gaf toe het zogenaamde telegram van Sukarno met de
instructie aan de Indonesische delegatie de ontmoeting te doen
mislukken nooit te hebben gezien. Er zijn vele „Zijlstra’s” in al
die jaren in de omgeving van Luns geweest, tot en met oudpremier Jan de Quay toe, bij wie het nooit is opgekomen dat
wat Luns verkondigde uit zijn duim was gezogen, of hoe hij
bewust de kluit besodemieterde om zijn mislukte politieke beleid af te dekken en te redden wat er te redden was. Zij die
hem door hadden, zoals Prins Bernhard, een aantal industriëlen (en ik zelf, voornamelijk, omdat ik wat Luns liep te verkondigen bij de tegenpartij, Sukarno, verifieerde) beschouwde
hij als aartsvijanden. En hij handelde hiernaar door misbruik te
maken van zijn macht. Zijlstra heeft nooit bij de Indonesische
minister van Buitenlandse Zaken in Genève, prins Anak
Agung Gde Agung nagetrokken of er ooit een telegram van
Sukarno was geweest, want anders had hij in 1984 geen onzin
verkocht aan Gase.
6 november 1984

Heb van het Maison Descartes de naam gekregen van een
dame, die Franse lessen geeft.
Max Pam interviewde professor Kees van Peursen. Pam vraagt
hem of een mens altijd de waarheid moet spreken. Van Peursen: „Kant heeft eens een klein boekje geschreven over het vermeende recht om uit menslievendheid te mogen liegen. Hij
stelde daarin dat je altijd de waarheid moet spreken.” Daarin betoogde Kant, dat als je ergens uitzonderingen toelaat op het ver319 Newsweek, 5 november 1984. Zie ook knipsels bijlage 50.
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7 november 1984

Mademoiselle Brigitte de Sainte Croix is bereid voor 25 gulden per les Eduard in Frans bij te spijkeren. Ik schreef een cheque voor tien lessen uit, dan kunnen ze meteen beginnen, a.s.
vrijdag om 14:30 uur.
John van Haagen belde. Ik had hem een brief van zijn vrouw
Greet 321 gezonden, die zij mij in 1953 had geschreven en ik in
mijn dagboek tegen kwam. „Het maakte iets open wat allang
gesloten was,” zei hij en toch had het hem goed gedaan. Hij
werkt aan zijn eigen memoires op een afgejakkerde Olivetti
Studio 46, die ik hem had gegeven. Hij had de machine laten
320 NRC Handelsblad, 3 november 1984.
321 Enkele jaren geleden aan kanker overleden.
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bod om te liegen, je in principe voor alles en iedereen de weg
vrij maakt. Ik ben het met de stelling van Kant niet eens, omdat
je je eerst zou moeten afvragen wat je onder waarheid verstaat.
Deze filosoof uit Leiden wil „waarheid” niet abstract zien, los
van een situatie, zoals Kant dat doet. Van Peursen kende in de
oorlog iemand die Joodse onderduikers verborg. Op een dag
stond de Grüne Polizei voor de deur. Waren er onderduikers?
Kant zou ze hebben aangegeven omdat hij de waarheid wilde
spreken. De kennis loog tegen de Duitsers, al had hij er wroeging over. Dus waarheid is geen puur theoretische zaak, en
staat in relatie tot een situatie of tot medemensen. „In die zin
sprak mijn kennis de waarheid door te liegen (over de onderduikers die hij herbergde),” aldus van Peursen. „Je kunt ook de
waarheid uit een soort sadisme gebruiken om de medemens
nodeloos te kwetsen.” (…)
„Het liegen mag geen smoesje worden. Het liegen mag geen
puur individuele aangelegenheid worden. Het geluk van de
medemens kan in sommige gevallen het criterium voor de
waarheid zijn.” 320 Het is een aardig gesprek geworden, maar
Pam komt aan onderwerpen als liegen, niet als smoesje, maar
als misdaad in dit gesprek niet toe. En wat me altijd weer verbaast dat mensen van enig niveau altijd blijven spreken over
hoofd en hart. Van Peursen citeert klakkeloos Pascal: „Het gaat
niet om de waarheid van het hoofd, maar om die van het hart.”
Ik weet wel dat sinds mensenheugenis gevoel met hart wordt
aangeduid, maar het wordt misschien tijd eens een exactere
woordkeus te gaan gebruiken. Het gevoelsleven zit evenals de
ratio maar op één plaats: het hoofd, de drie en een halve pond
protoplasma, die we hersenen noemen. Van Peursen zou eens
bij de Delgado’s moeten gaan logeren.
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opknappen en was aan het schrijven gegaan. Ik bood hem aan
naar Amerbos te komen als hij mijn dagboeken wilde raadplegen. Voor hem altijd.
Jouke Mulder vertrekt naar Paramaribo voor een gesprek met
Desi Bouterse voor Elseviers dat ik via Harvey Naarendorp
voor hem regelde. Ik heb hem geschreven een consultancyhonorarium te moeten vragen van 7.500 gulden. Ook vroeg ik
hem om Alain Hirschler als stagiair bij Elseviers in dienst te nemen. „Dat doen we nooit,” wimpelde hij af.
„Neem Alain dan op de redactie buitenland,” ging ik door.
„We nemen nooit nieuwe mensen,” was Joukes antwoord.
„Dan gaat Elseviers dood.”
„Dat gaan we ook.”
Senator Charles Percy is weggewerkt als voorzitter van het
Senate Foreign Relations Committee. Na het weggaan van senator J. William Fulbright is het bergafwaarts gegaan met dit
uiterst belangrijk college in de Amerikaanse buitenlandse politiek. Nu is de deur opengezet naar de benoeming op die post
van Jesse Helms, een absolute idioot uit North-Carolina. Ik zie
Helms al in gesprek met Dobrynin of Arbatov.
Ik bezocht mijn oude Nijenrode-klasgenoot, John Lioni. Hij
lijdt al veertien jaar aan huidkanker. Hoe kan zoiets? Hij moest
hier meer dan honderd operaties voor ondergaan. Hij keek iedere dag in de spiegel of er weer een nieuwe kankerplek was
komen opdagen. Kan me dit nauwelijks indenken, die constante angst voor meer van hetzelfde.
Hij kwam enkele jaren geleden Henk Hofland in een trein
tegen, en groette hem om bij hem te gaan zitten, maar Henk
antwoordde: „Ik ken je niet”, waarop John ergens anders neerstreek. Hoe kan Henk zoiets doen. Intussen had Epko Willering, ook een klasgenoot op Nijenrode nu schilder in Parijs,
John toevertrouwd dat ik hem indertijd als student had proberen te verleiden. In zijn dromen of verbeelding misschien, maar
op Nijenrode had ik geen idee wat homoseksualiteit was of inhield. John heeft zelf zeventien jaar een Spaanse vriend gehad.
Nu is hij bevriend met een Chinese jongen in Djakarta. Hij tekent en schets niet meer. Zijn huis leek op een Indische uitdragerij: van onder tot boven gevuld met snuisterijen. Ik vond het
kwetsend, en misplaatst voor een Indische jongen om over de
verbranding van Indira Gandhi te spreken als „the Delhi barbecue”. Hij is zeer gedesillusioneerd in Indonesiërs in het algemeen en zei dat adat niets met beschaving had te maken: „het is
eerder een cover-up voor non-beschaving, onbetrouwbaarheid
en geen beslissing te hoeven nemen.”
200
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Ik woonde de Sovjetreceptie bij. Ambassadeur Victor Beletski
behangen met blik zag er vrij bespottelijk uit. Met Wim Klinkenberg een etentje gepland samen met Kees Schuyt en Kees
Driehuis. Ambassadeur Diaz van Cuba zanikte weer over een
mogelijke invasie van Cuba door Reagan. Hij zal 14 november
een brief voor Carlos Salsamendi mee geven met de koerier.
Dirk Keijer schitterde door afwezigheid. Julius Vischjager liep
foto’s te nemen.
8 november 1984

Die afschuwelijke Ronald Reagan veroverde in 49 Amerikaanse staten 59 procent van de stemmen, dus de wereld zit
weer voor vier jaar – zoals werd verwacht – met deze man (en
leeghoofd) opgescheept. Reagan kreeg 525 „electoral votes”
wat twee meer is dan de monsterzege van Franklin Delano
Roosevelt in 1936. Reagan (73) is tevens de oudste politicus,
die ooit tot president herkozen werd.
Democratie is een achterhaald systeem. Men vraagt mensen om
een opinie, terwijl ze in de verste verte niet voldoende informatie hebben om een gefundeerde opinie te kunnen vormen.
Daardoor krijg je toestanden als het circus wat het Amerikaanse verkiezingsstelsel momenteel is. Het is gewoon doorgedraaid, omdat men niet meer weet hoe het te verbeteren, of
nog liever hoe het te stoppen.
Jouke Mulder kwam naar Amerbos. Ik heb hem anderhalf uur
201
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ingelicht over Bouterse en Suriname. Hij vond 7.500 gulden
duur. Ik zei: „Reken maar 5.000 gulden research zodat je geïnformeerd bent, en 2.500 gulden als bijdrage in mijn kosten.”
Ze willen altijd voor een dubbeltje op de eerste rij zitten.
Eduard kwam me ophalen voor een eerste ontmoeting met
Brigitte de Sainte Croix in het American Hotel. Zij is even in
de dertig en doceert al een aantal jaren aan het Institut Français.
Ze was serieus en het klikte meteen tussen die twee. Ik vond
Eds uitspraak van het Frans uitstekend trouwens. We gingen
samen later bij restaurant Djanoko eten.
Om te pesten hebben de VS weer eens 25 oorlogsschepen naar
het Caraïbisch gebied gezonden. Ook werden parachutisten,
en gevechtsvliegtuigen op Fort Stewart in Georgia samengetrokken als aanvullende dreiging. Er zijn opzettelijk verhalen
verspreid dat Sovjetschepen MIG-gevechtsvliegtuigen naar Nicaragua zouden brengen. De implicatie ervan zou zijn dat
Washington een soortgelijke actie tegen Managua als tegen het
eiland Grenada van plan was. Dus de supermacht voert een zenuwenoorlog tegen ministaatjes in Centraal-Amerika, omdat
deze zich met enorme offers hebben weten te ontdoen van fascistische junta’s die hand-en-spandiensten verrichtten voor
Washington. Het is om misselijk van te worden en de rest van
de wereld zwijgt en verroert geen vin.322
9 november 1984

John Wories van Elseviers belt dat de 7.500 gulden voor „het
werk” om Jouke Mulder bij Bouterse te krijgen, en hem te informeren zullen worden overgemaakt. Dat is een meevaller.
Je wordt misselijk van de constante oorlogszucht die vanuit
Washington over de wereld uitwaaiert. Newsweek van 6 juni
1984: SHOOTING TO KILL. Een paar weken later: Newsweek, 9
juli:
SPECIAL REPORT

THE NEW
WARRIORS
322 The New York Times, 8 november 1984.
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The New Warriors: kanonnenvlees in wording, kadetten van West Point.
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Freud waarschuwde reeds lang geleden dat „primitive man survives potentially in every individual.” Wat de Amerikaanse
media doen, is massaal inspelen op de emoties van wat Freud
noemde de „primal horde”, dit in tegenstelling tot wat de Sovjetmedia doen. De gecontroleerde pers in de Sovjet Unie, en
hier ben ik in Moskou altijd weer op gewezen, laat oorlogsgeweld en inspelen op het primitivisme van de massa bewust
weg, allereerst omdat de Sovjet Unie in haar jongste geschiedenis het slachtoffer was van extreem oorlogsgeweld. De sovjets
weten wat een moderne oorlog op eigen bodem betekent. De
Amerikanen gedragen zich als onverantwoordelijke kinderen
met levensgevaarlijk oorlogsspeelgoed.
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Strobe Talbott van Time 323 heeft een boek geschreven over de
impasse in de wapenonderhandelingen met de USSR: Deadly
Gambits: The Reagan Administration & the Stalemate in Nuclear
Arms Control.324 McGeorge Bundy, mijn jarenlange contact in
Washington, noemt het werk: „Richly detailed.” 325 „If you
think that Ronald Reagan has been serious about nuclear arms
control,” aldus Bundy, „or that he has understood his own decisions, or that the prospect for a good agreement with the Soviet Union in a second Reagan Administration will be bright,
then you owe it to yourself to examine with care Strobe Talbott’s Deadly Gambits, a masterly account of the Reagan
record on this subject.”
Talbott looft Paul Nitze. Na Nitze in Washington te hebben
ontmoet, onderscheidde ik hem ook van de andere haviken
rond de president, als iemand die „in a lonely effort” zich heeft
ingespannen tot een resultaat te komen in de gesprekken met
het Kremlin. „As our chief negotiator, Mr. Nitze went a country mile beyond his instructions and single-handedly framed a
proposal which in essence offered the Soviets the abandonment
of the American weapons they disliked most.” Talbott attendeert er verder op dat toen de bureaucratie rond de president in
de gaten kreeg waar Nitze mee bezig was, hij onmiddellijk
werd „afgeschoten”.326 Ik heb de indruk dat Talbott met Nitze
sympathiseert. Ik zou graag Talbott willen ontmoeten.
Plezierig gesprek met André Haakmat. Ik vertelde hem dat Jouke Mulder op weg was naar Bouterse, en dat ik hem had gezegd:
„Je moet beslist iets schrijven over de lange reeks gouverneurgeneraals, die in het paleis in Paramaribo in het trappenhuis hangen als je naar Desi’s werkkamer loopt.” Haakmat vond dat
schitterend. Ook vroeg hij of ik Mulder geïnformeerd had over
de contacten tussen het verzet, Haakmat en Bouterse. Dat had ik
niet, en daarom heb ik Jouke hier alsnog over opgebeld.
Werkend aan de Memoires doe ik schokkende ontdekkingen in
„mijn schatkamer”. Ik ben nu aan de affaire met Frieda Westerman toegekomen. Wat ik absoluut niet meer wist was dat
haar oom Hans Westerman (directeur van Coca Cola Nederland) en de man bij wie Frieda in Wassenaar woonde, Joris
Smalt, samen naar de advocaat van mevrouw Röell, E. Heldring, waren gestapt. Wat een achterbaks gekonkel. Ik sta ove323 In de jaren ’90 adviseur van Bill Clinton voor de voor malige USSR.
324 Strobe Talbott, Deadly Gambits: The Reagan Administration & the Stalemate in Nuclear Arms Control, Alfred Knopf, New York, 1984.
325 Veiligheidsadviseur van JFK en LBJ, zie voorgaande Memoires.
326 The New York Times, 7 oktober 1984.
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Rainer Maria Rilke heeft
me altijd aangesproken.
Waarom lijkt me verder
niet belangrijk, en heeft
me nooit bezig gehouden.
Ik geniet ervan hem te lezen, zoals ik ervan geniet
naar Rachmaninoff te luisteren, en pieker verder
niet over het waarom. Er
is weer een aantal gedichten van Rilke verschenen
en professor Denis Donoghu van New York University schreef erover in
de The New York Times.327
Waarom is Rilke, die zo
moeilijk begrijpbare gedichten schrijft, zo populair?
Voor mij, om een voorbeeld te noemen, was Rilke’s erkenning
van de onmetelijke waarde van het aanvaarden, echt aanvaarden, van de eenzaamheid als grondvoorwaarde om rustig te
kunnen zijn, een herkenning, waardoor ik in zekere zin aan
hem verknocht raakte.
Aber vielleicht sind das gerade die Stunden, wo die Einsamkeit wächst; denn ihr Wachsen ist schmerzhaft wie das
Wachsen der Knaben und traurig wie der Anfang der Früh327 The New York Times, 30 januari 1983.
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rigens nog steeds honderd procent achter de beslissingen, die ik
toen nam.
Wim Hazeu over zijn vriend Jouke Mulder: „Nu jij dit gesprek
met Bouterse als primeur voor hem regelde hoeft hij een jaar
niets meer te doen bij Elseviers.”
We bespraken de omslag van deel 1 van de Memoires. Ik stelde
rood en zwart voor.
„Dat zijn NSB-kleuren,” reageerde Wim.
„Dan donkerblauw met oranje letters,” zei ik. En zo is besloten. Maar dan wel heel sec en eenvoudig allemaal. Met de foto
dat ik cello speel als jongetje op de achterflap.
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linge. Aber das darf Sie nicht irre machen. Was not tut, ist
doch nur dieses: Einsamkeit, große innere Einsamkeit.
Insich-Gehen und stundenlang niemandem begegnen, – das
muß man erreichen können. Einsam sein, wie man als Kind
einsam war, als die Erwachsenen umhergingen, mit Dingen
verflochten, die wichtig und groß schienen, weil die Großen
so geschäftigt aussahen und weil man von ihrem Tun nichts
begriff.

Dit schreef hij aan Franz Xaver Kappus, in Rome 23 december
1903.328 Dat zijn zinnen, woorden, gevoelens, die me al jaren
naar hem toe trekken.
Heb voor Theo, nu hij een elektrisch klavier heeft aangeschaft,
mijn Czerny études meegenomen. Zal blij zijn als ik hem weer
zie.
10 november 1984

Neuheim, Zwitserland
Broer Theo haalde me op vliegveld Kloten af, en was kennelijk
blij te constateren dat ik er was. We spraken veel. Hij benadrukte dat onze levenservaringen „parallel experiences” hadden opgeleverd; ook wat betreft de lange reeks van onfrisse gebeurtenissen met Van Eeghen, Jeelof en Orlandini. We
dineerden samen, want Nellie had fluitles. Ik vroeg hem hoe
zij er toe was gekomen om dat te gaan doen. Dat was hem ook
een raadsel.
Het lezen van mijn Memoires was voor hem een aha-erlebnis geweest. We hebben heerlijk zitten praten en intensief contact
gehad. Hij is zeer ingenomen met Reagan als president. „Ik
weet tenslotte iets van economie en financiën, en dankzij Ronnie staat de dollar nu hoog.” Hij gaf toe dat het Amerikaanse
bankwezen shaky genoemd kon worden, „maar dat is niet zo
erg, zelfs als het zaakje in elkaar klapt zouden we er mee kunnen leven.”
Theo vindt dat ik spontaan schrijf, en met karakter, en hij was
van mening, zelf nooit tot zoiets in staat te zijn. „Wij hadden
als kinderen dezelfde ervaringen,” vervolgde hij, „maar met
een anders functionerend brein en frame of mind heb ik die ervaringen op een geheel andere wijze verwerkt.” Hij had problemen op De Horst altijd omzeild en uit de weg proberen te
gaan, terwijl ik ze juist frontaal tegemoet trad. Daarop volgde
een opzienbarende openbaring. Hij vond dat hij er nooit in
328 Rainer Maria Rilke, Briefe an einen jungen Dichter, Insel Bücherei Nr. 406, Leipzig,
1937.
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Onrustige nacht vanwege Eduards opmerking van zondag:
„The less you know about me, and what I am doing and
whom I am seeing, the better.” Om 05:00 uur wakker.
Zürich-Amsterdam
Theo’s belangrijkste, en meest waardevolle kritiek was om
meer aandacht te besteden aan uitleg en interpretatie. Ik ga het
hele manuscript er op nalopen.
Er is een boek over Franz Liszt verschenen, The Virtuoso Years,
1811-1847.329 Er bestond in zijn tijd de zogenaamde Lisztomania, zoals we honderd jaar later de aanbidding van popsterren
kennen, met de bijbehorende hysterie. „Women fainted and
competed for a lock of Liszt’s hair, princes and czars gave him
royal presents and reviewers surpassed each other in superlatives,” schreef Eva Hoffman in The New York Times.330 Godenverering versus Liszt of Elvis Presley is even idioot, maar dan
toch maar liever Liszt.
Heb de eerste tien pagina’s van de Memoires herschreven, ook
wat betreft voorouders Verloop en Linck.
329 Alan Walker, Franz Liszt: The Virtuoso Years, 1811-1847, Alfred Knopf, New York,
1983.
330 The New York Times, 3 april 1983.
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was geslaagd de ondervindingen uit zijn jeugd te boven te komen. Ik was enigszins ondersteboven van deze onthulling,
want dat is nogal wat. Mijn broers hadden geen oudere vertrouwenspersoon zoals ik mejuffrouw Buringh Boekhoudt.
Gesprekken met haar hebben voor mij in die cruciale jaren
veel antwoorden gebracht op onopgeloste vragen en hardnekkige twijfels.
Aanvankelijk had hij enige notities gemaakt bij het lezen van
het manuscript. Maar uiteindelijk wilde hij toch liever geen
op- of aanmerkingen maken: „Want je retoucheert ook een
Rembrandt niet.” Later vroeg ik zijn mening over bepaalde
passages, en kreeg de indruk dat hij ze voor het eerst hoorde.
Heeft hij het nu werkelijk helemaal gelezen of niet? Hij liet me
zijn werkstuk voor zijn huidige economiestudie in Zürich zien
dat over financiële systemen handelde, iets wat me Siberisch
laat. Ik bewonder zijn taaiheid om een dergelijke aanvullende
opleiding te volgen.
We hebben met Nellie nog een heerlijke wandeling in de omliggende heuvels gemaakt.
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12 november 1984

Amerbos
Brigitte de Saint Croix belde om te zeggen dat zij de kennis
van Frans van Eduard zeer behoorlijk vond. Zij gaat zich vooral toeleggen om hem de taal vlot te laten spreken.
In Indonesië heeft Suharto de voormalige secretaris-generaal
van ASEAN, Hartono Rekso Dharsono laten arresteren. Hij
maakte deel uit van de Groep van Vijftig, de groep prominente dissidenten tegen de coup-generaal Suharto. Hij zou betrokken zijn geweest bij een demonstratie waarbij achttien mensen
om het leven kwamen. Boontje komt om zijn loontje. Dharsono is van huis uit een commandant van de Mariniers, van het
KKO-regiment dat bekend stond zeer pro-Sukarno te zijn. Hij
heeft echter jarenlang met de verrader Suharto gecollaboreerd
en betaalt daar nu de prijs voor. Hij moet altijd geweten hebben in zee te zijn gegaan met een massamoordenaar.
Volodja Molchanov kwam samen met een droogkloot van een
journalist uit Moskou dineren. Ook Wim Klinkenberg kwam,
zij het nogal laat, naar Amerbos. Volodja vertelde dat Henk
Hofland „een paar dagen in Moskou was geweest.” Het werd
tijd, al kan je het geen serieuze kennismaking met de USSR
noemen. In ieder geval arriveerde mijn collega, met wie ik in
1953 in dit vak begon, dertien jaar na mij in deze supermacht,
waar hij eigenlijk nog steeds weinig van weet. Wim Klinkenberg was van mening dat ik rustig passages uit Henks brieven
kan opnemen in de Memoires, want dat Hofland er juridisch
niets tegen zou kunnen ondernemen. Alleen al het feit dat
Wim Hazeu hier bang voor is – en dat onze verhouding daardoor is verslechterd – vind ik om te huilen.
Volodja is opnieuw door de BVD benaderd in een poging hem
naar het Westen over te laten lopen om hiermee een anti-Sovjet propagandastunt uit te kunnen halen. Hij gaf een lezing in
Alkmaar en bleef in een motel slapen. In de ochtend aan het
ontbijt dook uit het niets dezelfde BVD-agent op, die hem indertijd naar Antwerpen was nagereisd met het aanbod tegen
betaling de USSR te ontvluchten. Nu werd hem gevraagd hoe
hij het vond om straks weer naar Moskou terug te gaan als zijn
functie op de ambassade in Den Haag werd opgeheven.
Volodja maakte zich zorgen, want hij had op BuZa deze keer
geen vergunning gevraagd over het IJ te mogen gaan, en hij
vroeg zich af of hij nu in de tunnel door de BVD zou worden
aangehouden vanwege het overschrijden van privileges geldend voor Sovjetdiplomaten en journalisten. Consuelo vindt
het een ramp om terug naar Moskou te gaan.
208

13 november 1984

Er gebeurt altijd weer iets anders. Zat vanmorgen rustig te werken toen Josje Hagers van De Telegraaf belde: „Ik heb via een
zeer betrouwbare bron vernomen dat jij een brief aan Beatrix
hebt geschreven om jouw proces tegen Claus te betalen.”
Mijn klomp brak. „I did nothing of the sort,” antwoordde ik
haar. Ik heb de koningin geschreven of zij niet wilde helpen
aan de shit een einde te maken. Omdat ik – na gesaboteerd te
zijn in New Delhi – ook nog eens vijfduizend gulden aan de
landsadvocaat zou moeten betalen, omdat ik geprobeerd heb
de overheidsobstructie tegen het uitoefenen van mijn vak als
journalist te stoppen. Bovendien waren Gijs van der Wiel,
Hans van der Voet en Denig van BuZa het ermee eens dat deze
drukuitoefening door Hans van den Broek, om dit geld via de
landsadvocaat op te eisen, onoorbaar is. Ook vertelde ik dat
331 Gromyko is natuurlijk niet naar Den Haag gekomen.
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Volodja vertelde dat er het volgende weekeinde op Berkenrode een door Ernst van Eeghen georganiseerde bijeenkomst
plaats heeft, waar ook de Sovjetgeneraal Simonian en Bogdanov, de KGB-man op het instituut van Georgii Arbatov, aan
deel zullen nemen. Er werden ook Amerikanen verwacht.
Bogdanov en Arbatov had ik aan Ernst voorgesteld. Hij heeft
mij niet meer nodig en hangt nu de grote mijnheer uit met
mijn contacten. Van met elkaar omgaan in deze wereld op basis
van erkenning van elkaars kwaliteiten en verdiensten heeft Van
Eeghen geen notie. Dergelijke fundamentele waarden zijn uit
de grote vensters van zijn statige koopmanshuis aan de Herengracht weggewaaid.
Ik vertelde aan Volodja te hebben gehoord dat een grootindustrieel geld wilde gaan stoppen in een initiatief inzake het verbeteren van de betrekkingen tussen Oost en West. Voor ik was
uitgesproken, bleek hij er al vanaf te weten. „Ik denk dat het
gaat om een voormalige Philipsdirecteur,” zei hij. Het „geheim” van Carel Enkelaar is dus minder verborgen dan ik aannam of mij was verteld. Het is waarschijnlijk met ambassadeur
Beletski besproken, omdat Volodja optreedt als zijn tolk, en is
vermoedelijk van die zijde geopperd mij in te schakelen.
Volodja was zeker dat er geen kruisraketten zouden komen.
„Let op Lubbers,” zei hij in de auto stappend, „ze worden niet
geplaatst.” Ook bezweerde Volodja ons dat minister Andrei
Gromyko zeker niet naar Den Haag zou komen. Wim Klinkenberg zei zeker te weten dat hij wel kwam.331

■

MEM38revisie_MEM 11-01-16 10:09 Pagina 209

1984

■

MEM38revisie_MEM 11-01-16 10:09 Pagina 210

Gijs van der Wiel hierover zelfs op de apenrots was gaan praten
met Denig. „Dat heeft hij volgens jou gedaan,” zei ze, suggererende dat ik dit uit mijn duim zoog. Gijs had inderdaad gewaarschuwd dat hij bij navraag zou ontkennen wat hij werkelijk had gedaan om me te helpen.
Ik belde onmiddellijk Wim Klinkenberg. Hij vond het buitengewoon kras dat een brief van mij aan Beatrix in bezit van De
Telegraaf was. „Er zit een lek,” zei hij, „een lek van drie letters.”
Hij bedoelde natuurlijk de BVD. Waarom werd er nu weer een
rel voorbereid? Een rel gebaseerd op leugens. Omdat mijn
Claus-boekje uit komt? Ik vertelde Wim dat Bogdanov en anderen naar Berkenrode zouden gaan. Hij zei meteen: „Je moet
Josje opbellen dat dit aanzienlijk belangrijker is.” Ik heb Hagers
inderdaad teruggebeld. We werden meteen verbroken. Zij belde me terug. Ik lichte haar in wat Van Eeghen van plan was,
„O, ja, die verzetsman,” zei ze. Ik voegde eraan toe dat Bogdanov een KGB-generaal was. „Het klinkt allemaal erg 007,” zei
ze.
In Thermos kwam Mario, een jongen die me anders nooit een
blik waardig acht, bij me zitten. Hij papte zelfs aan. „Ik las vanmorgen je artikel in de Nieuwe Revu over Indira Gandhi. Ik
werd er zeer door ontroerd,” zei hij. „Je bent een echte schrijver. Ik heb haar altijd bewonderd.” Hij was 24 jaar en is eigenlijk uit Londen afkomstig. Zijn ouders zijn in Durban. Hij belt
hen ieder weekeinde. „I studied psychiatry,” zei hij. Ik dacht:
zou ik een begin maken met me verdiepen in het breinboek
van deze jongen? Een Afrikaans sprekende Indiër uit ZuidAfrika aan de zwier in Amsterdam? What next? Toch is een
dergelijk commentaar wanneer je een artikel schrijft welkom
en een aanmoediging.
Amsterdam-Hilversum
De sovjets hebben het geschaft. Al jarenlang hoor ik niets anders in Moskou dan over de heldendaden van jonge communisten (Pioniers), die in vakanties gingen helpen bij de aanleg
van het BAM-project in Siberië om veel noordelijker dan de
Trans-Siberische spoorlijn een nieuwe verbinding door het onherbergzame gebied aan te leggen, de Baikal-Amoer-lijn.
Hilversum-Amsterdam
Carel Enkelaar haalde me op. Liny had veel werk gemaakt van
de ontmoeting met Frans Lurvink, de ex-president van Philips
in Pakistan, met inderdaad de beschikking over veel poen, zoals Enkelaar aangaf tijdens ons enkele uren durende gesprek.
210
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Krullen en knip in het haar als jongetje.
Foto: Jean Werres, Luik.
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De schrijftafel van Jan Frederik Oltmans (1806-1854) gefotografeerd op De Horst.
Schrijf deze Memoires voor een belangrijk deel in de Jordaan 1992-1997 op deze
schrijftafel.
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Eerste bijeenkomst op Den Alderdinck, van 9 tot 11 december 1984.
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Alderdinckconferentie. Carel Enkelaar, rechts.
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Trip met Eduard naar Zwitserland.

Eduard en een vriendin staan model.
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Mijn vriend Raymond van den Heuvel Marlou op het terras van de ambassade
met vrienden in Auckland, Nieuw- in Havana.
Zeeland

Casper van den Wall Bake met Carine Mevrouw Elina Cummings op bezoek.
en kinderen Caroline en Constantijn,
kerstmis 1984, vanuit Nigeria.
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Mijn oude vriendin Nellie Hazeu op Amerbos, met Baarnse Lyceumvriend Egbert
Kunst en diens vrouw Yvonne.

Peter aan mijn bureau op Amerbos. Op de achtergrond de dagboekklappers.
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Broer Theo op Amerbos.

Theo en Peter.

Z1207-fotokatern_MEM 11-01-16 10:14 Pagina 9

Altijd weer Peters vertrek (en tranen).

Eduard op Amerbos in Peters stoel.
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Met Marjorie Kellogg in Los Altos Hills, California.

Met Eduard bij Bill Kelloggs Brünhilde.
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Het Clausboekje in Sonja op zaterdag.

Z1207-fotokatern_MEM 11-01-16 10:14 Pagina 12

Ook de Sovjets zonden aapjes de ruimte in.
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Hij schijnt op het kasteeltje bij Zwolle Den Alerdinck te wonen. Hij bezit bovendien een aantal appartementen in Londen
en Monte Carlo, neukt naar zijn zeggen mooie wijven, en
heeft een BMW met chauffeur.
Lurvink wilde „een paar miljoen” steken in een initiatief om
ontspanning tussen Oost en West te helpen bewerkstelligen. Ik
probeerde het opzetten van een krant te ontmoedigen aangezien dit een gigantisch fortuin zou kosten. Geleidelijk aan
stuurde ik het gesprek in de richting van een denktank. Maar
omdat er intussen al veel instituten over de hele wereld zijn, die
de Oost-West verhoudingen bestuderen, opperde ik de gedachte om een denkfabriek exclusief voor journalisten op te
zetten. Zoals ik met de Club van Rome het Forum Humanum
Nederland in de rails had gezet over het denken met jongeren
over Teaching Thinking, zo zou Lurvink een soortgelijk gezelschap op de been kunnen brengen bestaande uit top-journalisten uit Oost en West, die op grond van meer wederzijdse kennis het onderwerp „ontspanning”, bij de horens zouden
kunnen nemen. We zullen spoedig opnieuw bij elkaar komen.
Vraag me af wat de werkelijke reden van het feit is dat Carel
me bij deze zaak heeft betrokken. Hij had vanmorgen nog met
Elkerbout gesproken, maar Lurvink niet genoemd, zo verzekerde hij, wat ik overigens hem kennende niet geloofde. Hij
praat met iedereen onder dezelfde geheimhouding als met mij.
Ik vertelde hem dus dat de Sovjetambassade op de hoogte
bleek van zijn verkennende gesprekken.
Bij Carel belde ik naar Wim Hazeu. Hij was evenals Enkelaar
verbaasd dat De Telegraaf over een brief van mij aan Beatrix beschikte. Carel vond dat ik Beatrix hiervan op de hoogte zou
moeten brengen, maar Hazeu tilde er niet zo zwaar aan.
Newsweek vulde vier pagina’s met EUROPE’S MODERN MO211
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„By all odds,” schreef Scott Sullivan, „the medieval institution of the monarchy should be dead in modern
Europe. It violates the egalitarian principles of democracy. Its
rituals and trappings are dated and often ridiculous. And its
powers have been pruned almost to the vanishing point. Yet
the astonishing fact is that in this final quarter of the twentieth
century, monarchies are flourishing in Europe.”
Sullivan constateerde dat desondanks in de meeste landen 80
procent van de bevolking – en in sommige landen zelfs meer –
achter de zogenaamde blauwbloedigen staat. Elisabeth II werd
beschreven als „blossomed from a willful young woman into a
dignified sovereign.” Koning Juan Carlos van Spanje stuurde
zijn land „from a fascist dictatorship to parliamentary democracy.” De diep religieuze Boudewijn „provides the glue that
holds together Vlaanderen and Wallonia.” Beatrix kon wel
eens koppig en eigenwijs zijn, maar dwong bewondering of
„for her feisty performance and grasp of national issues.” Ook
de Scandinavische vorsten oogsten alom bewondering en respect.
Wat ik niet wist is dat koningin Margaretha van Denemarken
schildert, en ook heeft zij Simone de Beauvoir in het Deens
vertaald. Sullivan hoorde in Den Haag dat Beatrix de gewoonte
heeft haar wensen kenbaar te maken via „the ability to get her
own point of view across very clearly by asking a very polite,
very indirect question.”

332 Newsweek, 19 november 1984.
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Volodja Molchanov belde om te vertellen dat zijn ambassadeur,
Victor Beletski, vannacht per ambulance naar een ziekenhuis is
overgebracht vanwege een hartaanval. Ik belde Reinoud Roscam Abbing bij de NRC, want dit is een berichtje waard. Ook
belde ik Josje Hagers en begon met: „Ik moet mijn oude vriendin…”
„Ik dacht dat ik niet meer meetelde.”
„Natuurlijk wel, ook al hebben we elkaar wel eens in de haren
gezeten.” Machiavelli schreef zijn axioma’s immers niet voor
amateurs.
Wim Hazeu informeerde me dat het hem veel geld had gekost
om de aankondiging van het Claus-boekje in de catalogus van
de Brunaketen te krijgen. Nu zal het boekje ook in Brunawinkels liggen.
Belde Harvey Naarendorp. Het gesprek tussen Jouke Mulder
en Desi Bouterse voor Elseviers vond gisteravond plaats. Jules
Wijdenbosch was er ook bij aanwezig.
Hans Wilbrink (Nieuwe Revu) wilde één pagina over Indira
Gandhi hebben. Hij zei dat ze 500 gulden per pagina betaalden.
Ik antwoordde dat als ze 500 gulden wilden betalen er 500 gulden aan onkosten bij moest. Wat deed de gladjanus? Ze gingen
akkoord en vulden met mijn artikel twee pagina’s! Dus ik zou
eigenlijk 1.500 gulden hebben moeten krijgen. Ik laat het zitten, maar zo regelt men zaken op zijn Hollands.
Ik had een artikel op basis van wat Jerome Bruner op de workshop van het Forum Humanum had verteld, met daardoorheen
gevlochten gedeelten van onze conversatie, aan Piet Vroon van
de Volkskrant gestuurd. Hij retourneerde de tekst met de opmerking dat dit niet „wereldschokkend nieuw” was.333
Kamerlid Herfkens van de PvdA heeft Hans van den Broek gevraagd om in Washington te bepleiten dat de VS de psychologische oorlogsvoering tegen Nicaragua moeten staken en de garantie te geven dat ze het land niet zullen binnen vallen. Het
verzoek werd in een motie vastgelegd, maar CDA en VVD stemden tegen. Het plan werd verworpen. Partijen zonder lef, maar
333 Zie bijlage 51.
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Ik blijf de hele Oranjeshow volksverlakkerij vinden, temeer
omdat ik overtuigd ben dat de leden van het koninklijk huis
zich bewust zijn een toneelstukje op te voeren om ten behoeve
van de begeesterde kudde het sprookje in stand te helpen houden.
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hypocriet op de koop toe. Het witte voetjes halen in Washington is tot een natuurlijke gewoonte geworden. Ze merken het
niet eens meer.
René Solleveld belde dat de audities voor de musical Ik, Jan
Cremer er aankwamen. Ik waarschuwde Peter. Maar later bedacht ik me dat Edwin van Wijk ook beschikbaar was. Ik belde
René opnieuw en vertelde dat Edwin vier jaar in de musical
Evita in Londen had gewerkt. „Dat zou een perfecte kandidaat
zijn.” Dus waarschuwde ik Peter dat ze wellicht samen moesten komen. „Jij uitgekookte regelaar… ,” was zijn reactie.
De voormalige minister van Defensie van Israël, Ariel Sharon,
heeft zijn huis moeten verkopen om tegen Time te kunnen
procederen. Het blad zou hem valselijk hebben beschuldigd dat
hij de bloedbaden in 1982 in de Palestijns vluchtelingenkampen Sabra en Shatila in Beiroet zou hebben aangemoedigd. Zijn
advocaten willen aantonen, dat Time „blood libel” pleegde en
dan zou „actual malice” bewezen zijn, zoals de Amerikaanse
wet vereist. Dat was het struikelblok in mijn eigen procedure
tegen Time. Sharon eist 50 miljoen dollar schadevergoeding.334
Er zijn opnieuw Sovjetdeserteurs uit de oorlog in Afghanistan,
ditmaal vanuit Londen naar Moskou teruggekeerd. Het Kremlin is minder star in dit soort zaken dan ooit eerder het geval
was.
16 november 1984

Lex Poslavsky belde, dat hij de bewerking van de Memoires had
gelezen en het nu „een uitstekend en evenwichtig verhaal”
vond. Hij had een paar minder belangrijke suggesties. De Russische escapades van de familie Verloop waren voor hem totaal
nieuw. Hij kon zich vooral vinden in mijn conclusie dat Am,335
zijn moeder, mijn grootmoeder, Lucie Eleonore Oltmans, later
mevrouw Poslavsky, als gevolg van dit verleden van de familie
Verloop, allerminst vreemd had gestaan tegenover haar eigen
contact met Russen en haar huwelijk met Ilia graaf Poslavsky.
„Nee,” zei Lex, „moed kan je haar niet ontzeggen, dat een
burgerlijke ex-onderwijzeres er met een Russische graaf vandoor gaat, dat zegt inderdaad wat.” Ik vond dit misschien wel
een ware voorstelling van zaken, maar onaardig tegenover mijn
grootmoeder, die in de verste verte niet burgerlijk was. Grootmoeder was een buitengewoon erudiete en aanzienlijk minder
wereldvreemde dame, dan deze psychiater, haar oudste zoon.
Ik heb me er altijd over verbaasd hoe weinig klasse Lex aan de
334 Newsweek, 19 november 1984.
335 In de familie werd mijn grootmoeder Am genoemd.
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The New York Times, 16 november 1984.
De Tijd, 16 november 1984.
Een radioprogramma van de VPRO.
Rubinstein schreef onder het pseudoniem Tamar columns voor Vrij Nederland,
(red.).
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dag legt in zijn dagelijks leven. Tot en met hoe de lunch bij
hem in zijn huis wordt geserveerd, of hoe hij zich kleedt. Dit
in tegenstelling tot zijn vader, moeder en de rest van zijn naaste familie.
Jack Lang, de Franse minister van Cultuur, heeft in een gesprek
met The New York Times herhaald, dat „financial and intellectual imperialism no longer grabs territory, or rarely, but grabs
consciousness, ways of thinking and ways of living. For you,
here, the word imperialism was perhaps a bit shocking.” Hij
trekt het gebruik van het woord „imperialisme” in strikte zin
terug, maar wijst bijvoorbeeld op het feit dat 70 procent van de
in Franrijk vertoonde films uit de VS komen. President François
Mitterrand kijkt ook naar de serie Dallas. Minister Lang heeft
natuurlijk gelijk. We worden overspoeld door „Amerikaanse
cultuur”. Ik vind hem echter geen krachtig genoeg pleitbezorger, en zijn argumenten zijn onvoldoende om hiervan de
schuld bij de VS te leggen.336
Arie Kuiper trok vier pagina’s uit voor het artikel: HOE GE337
VAARLIJK IS DE GEK PIET GRIJS?
Het gaat om Hugo Brandt
Corstius, die onder een aantal pseudoniemen schrijft en daarbij
de meest onvoorstelbare onzin produceert. Er schijnt een fikse
rel te zijn geweest over Renate Rubinstein, maar ik wis dit
soort berichten als ik ze tegen kom in de media automatisch uit
mijn geheugen, en blijf blind of Oost-Indisch doof voor deze
typisch Amsterdamse ruzies in het „literaire circuit”: a total wast
of time. Ik heb deze mijnheer eenmaal meegemaakt bij Welingelichte kringen.338 Mijn waarschuwingslichtje sprong meteen op
rood. Deze rel gaat om een column van Grijs in Vrij Nederland,
waarin hij „Tamaraboemdiejee” 339 een aantal beschuldigingen
naar het hoofd slingerde, waarna deze weer in het televisieprogramma van Adriaan van Dis reageerde. Arie Kuiper las en zag
al die shit en dacht dus: Is Grijs gek geworden? Het gevolg, vier
pagina’s in zijn blad. Ik los dit soort zaken anders op. Ik sprak
ooit een groot deel van de nacht in een KLM-toestel met Rubinstein van New York naar Amsterdam, en besloot die dame
voortaan over te slaan aan de hand van de mening die ik toen
over haar vormde. Zoiets als toen Ischa Meijer kwam eten en
in het geniep naar mijn werkkamer sloop om stiekem mijn
dagboeken uit de kast te halen en te gaan zitten lezen, tot ik
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hem betrapte. Ik weet wel dat Renate en Ischa grote sterren
aan het Amsterdamse firmament zijn, maar ik heb me nooit
meer met hen ingelaten. Brandt Corstius leeft van drek scheppen, en types als Rinus Ferdinandusse en Joop van Tijn, de
kanjers die Vrij Nederland leiden, bedienen zich blijkbaar graag
van deze putjesschepper.
17 november 1984

Soms denk ik echt dat wonderen de wereld niet uit zijn. Ik
wilde Theo in Zwitserland bellen, maar dacht, laat ik maar een
brief schrijven. Even later ging de telefoon. Theo was voor zaken in Utrecht en komt tegen 19:00 uur op Amerbos eten.
Ik heb, snuffelend in de familiepapieren, die ik bij Theo in
Zwitserland wist te redden – want hij heeft de overgrote meerderheid weggegooid – de correspondentie van Alexander Oltmans (1835-1896) aan zijn ouders gevonden toen hij dienst
nam in het Britse leger om in de Krimoorlog te gaan vechten.
Eigenlijk zocht ik naar een tekening van Alexander Oltmans
(1814-1853) om aan Hetty Sterry in Engeland te geven.340

Hij was de broer van Abraham Oltmans (1811-1873) en Harriet Calmer (1815-1877).341 Deze dame kwam uit de plaats
Berbice in Brits-Guyana aan de grens met Suriname en was van
340 Haar moeder was Juliana Cornelia Mennega-Oltmans, de zuster van mijn vader.
341 Zie foto’s van Abraham en Harriet Oltmans, bijlage 52.
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342 Zie bijlage 53.
343 Zie bijlage 54.
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Portugees-Joodse afkomst. Abraham Oltmans, van wie wij in
rechte lijn afstammen, was Chef bij de Grootboeken der Nationale Schuld en steunpilaar van het Koninklijk Zoölogisch
Genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam.
Abraham was een zoon van Alexander Oltmans (1767-1839)
en Anna Maria van der Kloot (1773-1831). Een ander kind uit
hun huwelijk was de bekende schrijver Jan Fredrik Oltmans
(1806-1845).
Alexander schreef op 19 augustus 1853 aan zijn ouders in Amsterdam over zijn vertrek naar Constantinopel. De troepen waren die morgen bij Sandgate in Engeland gaan zwemmen: „en
dat was wel een aardig gezicht zoo een duizend man nakend in
de zee en op het strand…” 342
Ik vond ook een aanmelding van Alexander bij Baron Stutterheim om in dienst te treden van het British Foreign Legion
voor strijd op de Krim.343 Ook Theo was verrast over de documenten, die ik had gevonden.
Op weg naar Soest voor een bezoekje aan mijn vaders zuster,
tante Yuut, belde ik Carel Enkelaar in Hilversum. Hij vertelde
dat Frans Lurvink met onze voorstellen volledig akkoord was
gegaan en uitstekend had begrepen dat indien Carel de zaak
ging leiden hij plein pouvoir wilde hebben. Geld was verder
geen enkel probleem. Hij beraadde zich op de volgende stap.
Tante zei, dat ze nu 88 jaar was. „Ik doe nog alles zelf, me kleden alles, maar ik ben er zelf eigenlijk niet meer bij. Het is een
vorm van bewusteloosheid.” Ze vertelde veel over vroeger. Zij
was een van de eerste vrouwelijke afgestudeerde tandartsen in
Nederland en huwde met de tandarts Eerke Mennega. „Ik zat
in het bestuur van tandheelkunde, en dan kwam er wel eens
een man ’s avonds op bezoek. Maar in die tijd werd een net
meisje gerespecteerd. Je moet niet denken dat ik zelfs maar aan
mijn elleboog werd aangeraakt. Moet je nu komen. Tegenwoordig is het een bende.”
Story schrijft dat Beatrix naar Indonesië wil reizen, maar dat
premier Lubbers haar tegenhoudt. Story vraagt de eerste minister vervolgens, of hij Beatrix niet een beetje ter wille wil zijn.
Lubbers heeft natuurlijk het grootste gelijk van de wereld dat
hij Beatrix – als het waar is – hier van terughoudt. De koningin
hoort niet in het gezelschap van de ploert Suharto gezien te
worden. Het is erg genoeg dat Bernhard bij hem de deur plat
loopt, maar dat doet hij ook bij dictator Mobutu. Bernhard
komt wel meer bij de verkeerde mensen over de vloer. Voor
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hem is het nu te laat en geen redden meer aan. Maar de majesteit moet beschermd worden.344
Broer Theo arriveerde om 19:00 uur. Ik had een vismaaltijd
bereid. We hebben dankzij de onvolprezen Oltmans-humor
veel gelachen. We hebben de documenten die ik gevonden
had bekeken. Ook hij wist niet dat ze bestonden. Er is inderdaad uitzonderlijk materiaal bij. We zouden een historicus
moeten raadplegen.
Hij is hier blijkbaar op uitnodiging om Economie-examens af
te nemen van veertien kandidaten. Hij logeert in de Holiday
Inn, en vliegt al vroeg terug naar Zürich. We zagen een stukje
Sonja en hij was stomverbaasd wat hier allemaal op televisie
wordt gezegd. Bijvoorbeeld over een zevenjarig meisje dat
door haar achttienjarige broer was verkracht. Een andere man
vertelde van zijn zevenjarig dochtertje een erectie te krijgen.
Volodja Molchanov belde opnieuw geschrokken op. Weer
over zijn dochtertje Anja die tegen Sinterklaas op school over
God was begonnen. „Zij wordt steeds ongeschikter om naar
Moskou terug te keren.”
„En je hebt haar laten dopen toen zij geboren werd,” antwoordde ik. Trouwens in Volodja’s huis in Moskou hangt het
kruis van de Russisch Orthodoxe kerk. Dus het zal wel mee
vallen. Toen Theo het gesprek hoorde zij hij: „Die Anja wordt
meteen opgepakt…”
Er arriveerde een brief van Lex Poslavsky met zijn bekende vrij
onleesbare handschrift.345 Wij zijn het eens dat drie dames: mijn
grootmoeder (zijn moeder) en haar twee dochters een centrale
plaats in namen in onze clan.346 Hij stelt voor dat ik een speciale inlas toevoeg over separatieangst, zoals dat in onze familie
heeft gespeeld rond deze drie vrouwen. Zagen zij ons inderdaad als verlengstuk van zichzelf en niet als onafhankelijke new
units? Ik twijfel. Moet ik deze aanvulling inderdaad aanbrengen? 347
18 november 1984

Vroeg de polders in gegaan. Het bezoek van broer Theo was
uiterst plezierig verlopen. Hij had benadrukt dat eigenlijk niets
hem meer kon schelen, en dat als gevolg hiervan zijn huwelijk
hierdoor aanzienlijk kalmer verliep: „as long as my pay-check
344 Het is wel opvallend dat Beatrix vrijwel direct nadat Wim Kok premier werd op
staatsbezoek bij Suharto ging (1995), (W.O.)
345 Zie bijlage 55.
346 Lucile Eleonore Oltmans en haar dochters Alexandrine van der Woude en Henriette
van der Woude.
347 Ik heb het niet gedaan.
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keeps coming at the end of the month.” Ik kan me zo’n instelling absoluut niet voorstellen.
Hoorde op de BBC vanmorgen dat mijn vriend Vladimir Lomeiko, tegenwoordig woordvoerder van minister Andrei Gromyko, het Amerikaanse optreden tegen Nicaragua als „terrorisme” heeft bestempeld, wat het ook is.
Carel Enkelaar liet me om 13:30 uur door een auto van de NOS
ophalen. Hij vertelde vrijdag Lurvink een diner te hebben aangeboden in La Provence. „We waren de eersten en gingen als
laatsten weg.” Hij heeft de plannen van Lurvink nu geheel onder controle. Mijn voorstel een „denk-fabriek voor journalisten” op te zetten zal worden gerealiseerd. Ik zal in Moskou,
New York en Washington de zaken op de rails proberen zetten. Carel probeerde de data op zo’n manier te prikken dat het
de doop van een kleinkind niet in de weg zou staan. Ik legde
uit dat dit soort zaken echt zo niet werken. Voorlopig stond
van 9 tot 11 december geboekt voor brainstorming. Lurvink
concentreerde zich al op zijn gasten bij het lanceren van plannen, onder wie Lubbers, van Agt, Geertsema en anderen. Ook
van Eeghen en André Spoor waren onder de uitverkorenen.
Begrijp zoiets nooit. Let’s first do some work.
Carel belde in mijn bijzijn Lurvink en vroeg om een „cashfund” van 25.000 gulden, opdat ik via mijn contacten zou kunnen beginnen de zaken aan het rollen te brengen. Dat was prima, maar het moest in contanten op kasteel Den Alerdinck
worden opgehaald.
„We hebben het eerst van alles een handvest nodig,” onderstreepte ik. „Onze denk-fabriek moet ‘detente’ weer op gang
helpen brengen als doel hebben, vooral door meer begrip over
en weer te kweken door ontmoetingen op door ons te organiseren workshops.” Ik noemde het Forum Humanum Nederland van de Club van Rome als voorbeeld van een dergelijke
ontmoetingsplaats om meer van het brein te begrijpen. Lurvink
probeerde Link van Bruggen in onze plannen te wurmen, waar
ik echter geen zin in heb, want dat is weer een van „die bruikbare Haagse journalisten” die tot over zijn oren bindingen met
„het gezag” heeft en die ik kan missen als kiespijn. Link zou na
mij bij Carel verschijnen. We bespraken hoeveel Carel hem
zou kunnen informeren. Het beste zou „niets” zijn. Maar ik
wilde er verder geen portefeuillekwestie van maken. Later belde Carel dat de zaak Link van Bruggen onder controle was. Hij
mag het grote feest organiseren dat Lurvink wil gaan geven.
Geloof er overigens geen moer van.
Carel is ook al weer bij Stephan Schoor geweest om hem de
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public relations van onze nieuwe club te laten verzorgen. Alles in
het grootste geheim, maar je weet hoe dit in werkelijkheid gaat
in het Hilversumse wereldje.
Peter belde met de mededeling dat hij geen belangstelling had
voor een rol in de Jan Cremer-musical. Hij heeft gelijk. Hij zit
prima bij de Royal Opera of Covent Garden. Hij vroeg me
wat ik las. Op dat moment een artikel van Marian Diamond: A
348
LOVE AFFAIR WITH THE BRAIN.
„When I meet people I imagine the brains inside their skulls,”
schrijft de 56-jarige onderzoekster van „that mass of protoplasm that has the capacity to think. We still don’t understand
what thinking is. No other organ can store information for 100
years to the degree the brain can. (…) Unquestionably, the
brain is the most esoteric functional mass on earth.” Steeds
meer mensen stellen hun hersenen ter beschikking aan wetenschappelijk onderzoek: „It is a form of immortality because
everything we learn from their brains is embedded in someone
else’s brain. (…) I will be in a bookstore and somebody will say,
‘I have heard that you don’t have enough female brains. Would
you like to have mine?’”
19 november 1984

Nachtmerrie over Henk Hofland. Gisteren zond ik hem een
brief met een kopie van Memoires deel 1. Ik bezocht hem in
mijn droom. Alles ging redelijk tot het moment dat ik mijn armen om hem heen wilde slaan, that upsets him terribly. Ben toen
maar vertrokken.
Brief van Ron Wunderink van de KLM vol smoesjes en uitvluchten om maar niets te hoeven te betalen.349
Anna Bebrits, de voormalige ambassadrice van Hongarije, is in
Nederland. Miklos Racz belde er over op. Ik arrangeerde een
ontmoeting bij Jan Cremer, waar ik met Eduard eveneens naar
toe ben gegaan. Miklos wilde ook komen, maar ik heb gevraagd dit niet te doen, want dat zou een uitnodiging aan een
vreemde eend in de bijt zijn. Jan, Anna en ik kennen elkaar
tenslotte al heel lang. Jan heb ik indertijd met Anna Bebrits in
contact gebracht. Haar bagage was zoek geraakt op Schiphol.
Eduard ging meteen bij Jan telefonisch aan de slag om een oplossing te forceren.
Later gingen we nog een gedeelte dagboek kopiëren. Terwijl
ik bezig was bladerde Ed in het materiaal. „Ik zou nooit publie348 Psychology Today, november 1984.
349 Zie bijlage 56.
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Aart van der Want belde om te vragen meteen in Moskou te
regelen dat psychiater Marat Vartanyan van de USSR Academy
for Medical Services voor een workshop naar Amsterdam zou
kunnen komen. Zal ik proberen als ik in Moskou ben om
Russen over te halen om in december de Alerdinck Conferentie te bezoeken.
Volodja Molchanov vertelde dat Bogdanov en generaal-majoor
Simonian morgen arriveren voor de Berkenrode Conferentie
bij Ernst van Eeghen. Kulisjow moet hen begeleiden. Van Eeghen had al aangekondigd dat Kulisjow in de keuken moest
zitten, want het besprokene was allemaal strikt geheim. Ik belde Josje Hagers vervolgens en gaf haar aanvullende informatie.
Aart belde. Het Elseviers-interview met Desi Bouterse was op
het NOS Journaal gekomen. Eegje Schoo had meteen gezegd
dat hij waarschijnlijk onder druk der omstandigheden aardig
had gesproken. Er gaat niets boven een slecht geïnformeerde
minister. Overigens wat ik tot stand bracht met Jouke Mulder
had natuurlijk een jobje voor ambassadeur Heidweiller moeten
350 Zie bijlage 57.
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kelijk hebben gezegd dat ik tot mijn 25ste jaar nooit met iemand seks zou hebben gehad,” zei hij.
„But I am me, and you are you,” zei ik. „Bovendien is het
waar.”
Hij bedoelde het niet als kritiek.
„Okay, maar je schrijft Memoires, of je schrijft sprookjes. Ik doe
het eerste.”
John Wories van Elseviers belde om te zeggen dat het exclusieve
gesprek van Jouke Mulder met Desi Bouterse „absoluut geweldig was geworden”. „Hoe meer je over die man leest, des te
aardiger je hem vindt,” aldus Wories.350
Seinde Vladimir Lomeiko of ik hem op korte termijn kon ontmoeten.
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zijn, maar goed, het is in het belang van alle partijen dat dit gebeurde.
21 november 1984

Amsterdam-Wenen
Gisteren vroeg ik en passant aan Enkelaar: „Wat denk je van
Ischa Meijer.”
„Dat is een rat,” en daarop volgde een litanie van incidenten
en derderangs gedrag. Dat wist ik dus al.
Pieter van Vollenhoven zit in het toestel, begeleid door de diplomaat Barkman, die me als eerste zag, waarna het gezelschap
een nekverdraaïng kreeg.
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22 november 1984

Hotel Cosmos
Eigenlijk ontdek je bij het overschrijden van een landsgrens in
welk stadium van mentale ontwikkeling een land zich bevindt.
Ik stond braaf in een rij, maar er was blijkbaar een ernstig probleem met een echtpaar voor me. Na twintig minuten, en het
raadplegen van op zijn minst vier of vijf militairen, werd het
echtpaar niet alleen naar een kamer gebracht, maar ging het loket gewoon dicht. Dus ik kon ergens anders opnieuw in een rij
gaan staan, en achteraan. En dan die spiegels, opdat de beambten ook naar je achterste kunnen kijken! Het is pijnlijk, maar
ze weten hier niet beter. Het nam een uur, van het toestel tot
en met de paspoortcontrole, in beslag, en toen volgde de slag
om de bagage. De „beloved Soviet bosses” reizen zelf met VIPbehandeling en merken er niets van, maar de proletariërs weten
des te beter hoe het binnenkomen van het land is geregeld. De
meeste reizigers bouwen daardoor een aversie tegen land en
systeem op. Het is dan ook een ramp. Toch verhindert het me
niet de andere aspecten van de Sovjetsamenleving onder de
loep te nemen. De meeste landen hebben hun schaduwzijde,
maar de Sovjet Unie heeft er volkomen onnodig een reeks ongemakken bij.
Ondanks de reservering bleek er geen kamer op mijn naam bij
het Intourist Hotel gereed te zijn. Weer een uur wachten. Ik
verloor mijn geduld, en reed met een taxi naar Hotel Metropole. Ik maakte stampij en zei daar de politie erbij te zullen roepen. Er was namelijk een kantoor van de Militsiya in het hotel.
Na ontzettend veel gedonder kon ik uiteindelijk in Hotel Cosmos terecht, een hotel aan het andere einde van Moskou.
Vooral als je zegt dat het eenvoudiger is om een kamer in Opper Volta te vinden dan in de USSR, dan werpen de dames je
blikken toe die kunnen doden. Toen ik uiteindelijk mijn kamer binnenkwam bleek ze niet op orde en verkeerde in een
complete chaos door de vorige gast achtergelaten.
Terwijl ik dus ook in Hotel Cosmos aan de bel trok, merkte ik
dat ik werd betippeld door een jongen met lang zwart haar en
prachtige ogen. Toen ik koffie ging halen, stond hij opeens
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naast me en ging mee naar mijn inmiddels in orde gemaakte
kamer. Hij kwam uit Uruguay en studeerde in Moskou aan de
filmacademie. Ik vertelde schrijver te zijn. Hij vroeg direct
welke Latijns-Amerikaanse schrijvers ik kende. Ik stond met
een mond vol tanden, al noemde ik Fuentes, Paz en Marquez.
Ik legde uit op de eerste plaats journalist te zijn, en bezig te zijn
met mijn Memoires, en dat literatuur bepaald niet mijn fort was.
Tamara Sachnazarova wilde weten of APN in mijn paspoort
stond, zo niet kon ze verder niets voor me doen, zo ja, dan viel
er over te praten. Ik zei dus vijfmaal dat ik een APN-visum had.
Wilde zij dus een ontmoeting met psychiater Vartanyan regelen? Misschien.
Ik telefoneerde met Dobroselsky, die al enkele jaren bezig is
mijn interview met Anatoly Alexandrov te regelen, de president van de Academy of Sciences van de USSR. „Het probleem
was,” aldus deze professionele dwarsligger, „dat Academician
Alexandrov iedere dag van 06:00 tot 22:00 uur werkt, inbegrepen zaterdag. Hij kent uw gevoelens en wenst het boek te maken, maar wat kan hij doen?”
„Dat wist hij allemaal heel goed, toen hij de toezegging deed
mij het gevraagde interview te zullen geven.”
Dat was correct, maar toch was Dobroselsky weinig hoopvol
dat het ooit nog plaats zou vinden. Dat was dus de Russische
manier om „nee” te zeggen. Beloften van deze heren betekenen – op een enkele uitzondering na (Arbatov) – absoluut
niets. Geen wonder dat deze supermacht bezig is in de soep te
draaien.
Hoe de kleine Vladimir Gabisjew me in Hotel Cosmos had kunnen vinden, mag Joost weten, maar hij belde me er. Hij dacht
dat we van 9 tot 11 december 1985 (over een jaar) een snelle
conferentie in elkaar zouden willen zetten. Hij zal me om
13:00 uur bij de bazen brengen.
In het USA Instituut was een ontmoeting aan de gang met de
voormalige Britse minister van Defensie, Denis Healy. Ik sprak
met Arbatovs plaatsvervanger Yurkin en mijn oude vriend Sergei Plikchanov. Ik legde uit wat Lurvink van plan was op te
zetten. Zij waren het erover eens dat Vladimir Lomeiko de
meest efficiënte weg was om te bewandelen en in Moskou resultaten te kunnen boeken.
Ik sprak later even met professor Arbatov, die vertelde dat er in
de Sovjet Unie een tweede druk van ons boek in de maak was
met een oplage van 35.000 exemplaren. Hij vroeg of het okay
was met Klinkenberg.
Telefoneerde mijn vriendin Olga Chechotkina van Pravda. „I
224
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Jeane Kirkpatrick, de VS-ambassadrice bij de VN stopt op 10
december. Mooi zo. She is a real pest and a disgrace for America.
Belde gisteravond nog naar Amerbos waar Peter intussen is. Hij
had genoten van de vis die ik voor hem in de koelkast had gelegd. Hij gaat dus toch naar de auditie voor de Jan Cremer-musical. Hij ging erheen gekleed in jeans en een leren jasje, en zou
dat op het moment suprême uittrekken, which would show his body
in T-shirt in all its glory. Hij is op weg naar zijn 40ste jaar!
De Moskovische politieagentjes lijken steeds jonger, maar dat is
gewoon omdat ik steeds maar ouder word.
Begon met een ontmoeting op het ministerie van Buitenlandse
Zaken, met Vladimir Lomeiko en diens staf. Tamara zou in het
Russisch onze plannen uitleggen, maar deed dit zo kaku,351 dat
ik overnam. Ze keek de rest van de ontmoeting zuur. Na ver351 Javaans voor onhandig.
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have been very sick, I almost died,” zei ze. Vrijwel meteen nadat zij was hersteld had ze een been gebroken. „I have to stay
home till the spring, but I still love you,” zei ze.
Oud-ambassadeur Romanov vroeg onmiddellijk naar de stand
van zaken rondom het boek met Anatoly Alexandrov. Ik vertelde hem wat Dobroselsky me had geflikt.
Intussen vertrouwde Tamara Sachnazarova me toe: „Lurvink is
crazy”. Hij was kennelijk al een paar maal in Moskou geweest.
Prettig om te weten dat men zulks hier reeds heeft geconcludeerd op een moment dat je bezig bent zijn Alerdinck Foundation van de grond te doen komen.
Ontmoette een hoge baas bij de televisie: Lev Korolev. Hij
sprak Frans en sloeg spijkers met koppen. Het ziet er naar uit
dat hij bereid is iemand naar de bijeenkomst in december af te
vaardigen. Hij was vriendelijk en medewerkend.
Terugkerend in het hotel stonden er twee Russische jongens
bij de lift, die vlot mee naar boven gingen. Of er nog wat te
handelen was. Ze waren bereid 200 tot 250 roebel voor mijn
walkman te betalen. Ik ken die grapjes, ik doe er nooit aan
mee.
Het cafetaria in Cosmos is plezierig en het menu uitstekend.
Nu vragen ook de obers wat mijn walkman zou kosten als ik
die zou willen verpatsen. De televisie in mijn kamer is kaputt
en het zou weer een hoop gedoe vergen die gemaakt te krijgen.
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trek had ze weer een van haar bekende aanvalletjes, en zwoer
nooit meer met mij te zullen samenwerken. Als dat zou kunnen!
Lomeiko en de zoon van zijn baas, professor Anatoly Gromyko, hebben blijkbaar een boek geschreven. Ik kreeg een exemplaar in het Russisch waar hij wat in schreef.

Op het eerste gezicht lijkt het boek een primeur voor de USSR
omdat er ruimschoots gebruik wordt gemaakt van informatie,
dat het resultaat is van denkwerk uit de Westerse landen. Sovjetburgers kunnen dergelijk informatie alleen in de Lenin Bibliotheek in Moskou vinden en is meestal alleen toegankelijk
voor „vertrouwde” partijleden. Er wordt in de samenvatting
openlijk gerefereerd aan bronnen van de VN, de Club van
Rome, de Olof Palme en Willy Brandt Comités. Lomeiko vertelde dat Gromyko junior en hij ook naar het boek van Georgii
Arbatov en mij hadden verwezen.
Het gesprek met Lomeiko werd door twee medewerkers van
Buitenlandse Zaken bijgewoond. We overlegden welke (twee)
Sovjetjournalisten het eerste overleg op kasteel Den Alerdinck
zouden kunnen bijwonen.
Ik informeerde, tijdens een kort bezoek, de Nederlandse ambassadeur Frans van Agt, zoals ik Lomeiko zei te zullen doen.
Hij kende natuurlijk het boekje van Gromyko en Lomeiko
niet en zei mijn boek met Arbatov wel gezien, maar niet gelezen te hebben. De man blijft een Hollandse boer. Hij liet een
kopje koffie serveren met, afgepast, vier ronde koekjes op een
schoteltje. Hij maakte wel wat aantekeningen. Zonde van de
moeite.
Mijn oude vriend Oleg Gazenko nodigde me voor een lunch
226

352 Het Research Center of Mental Health USSR Academy of Medical Sciences.
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uit in het nieuwe Armand Hammer handelscentrum. Ik vond
hem opvallend veel ouder geworden. Tijdens de maaltijd begon zijn onderlip te bloeden. Hij stak een sigaret op. We spraken over experimenten met apen bij het ruimteonderzoek en
ik vroeg, of er ook vrouwtjesapen werden gebruikt. Het antwoord was kortaf „nee”. Maar later kwam hij erop terug en zei
dat er een vrouwtjesaap de ruimte in was gesmokkeld, maar dat
niemand dat wist.
Na een voorafje, soep en wat wijn, vroeg men of ik in een
hoofdgerecht was geïnteresseerd, waarop ik ontkennend antwoordde, want ik zou oud-ambassadeur Romanov in Hotel
Metropole voor een echte lunch ontmoeten. Die ontmoeting
werd er een van veel bij praten. Hij zei dat hij me in augustus
een brief geschreven had. Die is dus gewoon nooit aangekomen. Dat gebeurt en wat doe je er aan? Hij is blijkbaar nog
steeds in contact met Dirk Keijer, die zich bezig houdt met het
Sovjetstaalcomplex in Nigeria waar nog altijd drieduizend
Russen aan werken. Het IMF chanteerde met leningen. Dat is
bekend.
Het begon flink te sneeuwen, maar uiteindelijk vond ik het instituut waar professor Marat Vartanyan werkte.352
Hij wist van ons plan hem uit te nodigen helemaal niets. Ook
de Sovjetambassade in Den Haag met een staf van honderd
man had niet de moeite genomen hem op de hoogte te stellen.
Hij is echter wel bereid om op 22 en 23 januari, na een vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Genève, te Amsterdam de Forum Humanum-bijeenkomst bij te
wonen. Hij wilde op voorhand in Amsterdam geen interview
vastleggen, „omdat Amnesty International daar zeer actief is”.
Ik vind hem er in zijn goedkope streepjescolbert, en neukteugels bij zijn slapen, nogal phony uitzien.
Hij toonde een brief van professor John E. Mack, hoofd van
het Harvard-programma voor Nucleaire Psychologie. Mack
bestudeerde de „psycho-social aspects of the nuclear arms race
with the accent on prevailing trust and mistrust.” Vartanyan
was juist teruggekeerd van twee weken Californië, waar het
werk van professor Mack besproken werd. In het algemeen
waren kinderen in de Sovjet Unie optimistischer ten aanzien
van de vraag of een atoomoorlog zou kunnen worden voorkomen. Zij beschikten over meer objectieve informatie hoe een
atoomconfrontatie voorkomen zou kunnen worden.
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De taxi reed over spiegelgladde wegen in 28 minuten van Hotel Cosmos naar de luchthaven. Ik was in vijf minuten ingecheckt, en door de douane en kwam in de vertrekhal om 06:50
uur.
Carlos Fuentes citeert Philip Roth: „In Eastern Europe everything matters and nothing goes: in the West, nothing matters
and everything goes.”
Moskou - Warschau
Dit is de snelste manier om thuis te komen, hoewel ik Aeroflot
heb leren mijden als de pest. Nadat ik een beetje had opgespeeld, kwam de stewardess me warempel halen en zette me alleen helemaal voorin in een stoel, wat misschien de Sovjetversie van businessclass was.
Na een half uur in de lucht nog, altijd niets, geen koffie, niets.
China vierde de 2.535ste verjaardag van Confucius. Christopher Wren wijst erop dat, ook al is de kans hierop klein, in geval
de Chinese Communistische Partij zichzelf zou opheffen, en
de Qing Dynastie, die 268 jaar heeft geregeerd, zou worden
hersteld, de 77-jarige Manchu-aristocraat, Pu Yi, keizer van
China zou kunnen worden. Pu Yi woont met zijn Japanse
echtgenote in een oud huis met een binnenplaats in het noordwesten van Peking.353
A Book of One’s Own met als ondertitel People and Their Diaries
geschreven door Thomas Mallon is verschenen.354 Dat zou de
moeite waard kunnen zijn.
John Gross citeert Oscar Wilde, die eens een romanfiguur liet
zeggen – Cecily Cardew in The Importance of Being Earnest – „I
keep a diary in order to enter the wonderful secrets of my life.
If I didn’t write them down I should probably forget all about
them.” Dat „probably” had Wilde rustig weg kunnen laten. Ik
weet uit ervaring dat wanneer je niets opschrijft je vrijwel alles
vergeet.
In New York hebben een aantal schrijvers gediscussieerd over
355
BIOGRAPHY AS ART FORM.
Nancy Milford werkte tien jaar
aan een biografie van de dichteres Edna St. Vincent Millay. Zij
vond de zuster van de dichteres, wat leidde tot het beschikbaar
komen van 56.000 relevante documenten. Haal daar maar eens
353 The New York Times, 21 november 1984.
354 The New York Times, 17 november 1984. A Book of One’s Own: People and Their Diaries, Thomas Mallon, Ticknor and Fields, New York, 1984.
355 BIOGRAPHY AS ART FORM DISCUSSED BY WRITERS, The New York Times, Eva Hoffman, 19 november 1984
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Warschau - Amsterdam
Psychobioloog Steven Matthysse van de Harvard Medical
School spreekt over „abnormal cells that are cells that were exposed to unusual conditions, or pathology, during their development. This may or may not cause them to behave abnormally. Botanists can tell the life-history of a tree from its shape. (…)
Cells, too, are a living history. And since schizophrenia is a subtle disease, I felt that sophisticated tools were needed to look at
small changes in the nervous system.”
Ook deze wetenschapper werkt met hersens, die door donoren voor onderzoek worden geschonken, „via a brain bank”.
„And since the brain has two halves, very conveniently, one
half is given to morphologists, like us, and the other half goes to
the chemists.”
Wanneer interviewer Maya Pines op het gebied van „brain and
computer” belandt en Matthysse zegt dat „microchips look increasingly like brain architecture,” vraagt Pines: „Do computers have mental diseases too?” Matthysse antwoordt: „Sometimes they act very strangely. One is tempted to discuss them
in psychoanalytic terms…” 356 Een dagboek, een biografie, kan
men ooit nog om de mind sciences heen?

356 Psychology Today, februari 1983.
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een leesbare biografie uit. De aanwezige schrijvers schenen
vrijwel unaniem tegen de psychohistorische methode bij het
samenstellen van een levensbeschrijving. Mijns inziens is een
dergelijke benadering juist van vitaal belang!
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25 november 1984

Amerbos
Peter is zojuist weer naar Londen vertrokken. Een brok schoot
in mijn keel toen ik hem begeleidde naar de bus. Ik stopte hem
nog 35 gulden toe – wat eigenlijk pijn deed, omdat het zo weinig was – om kranten te kopen en wat voor onderweg. Hij
denkt dat de auditie voor de Jan Cremer-musical goed is gegaan.
Om te beginnen zag ik dat Josje Hagers de heren van het geheim beraad op Berkenrode keurig op de gevoelige plaat heeft
weten te krijgen en op de voorpagina had gezet.357
Er was een brief van professor Oshima uit Tokio over de plannen met André Schneider.358 John Massaut beantwoordde mijn
verzoek om informatie aangaande ACF.359
Heb allereerst een memo geschreven over mijn Moskoureis
bestemd voor Carel Enkelaar.360 Liet het door een chauffeur
ophalen.
Het Claus-boekje is binnen. Het ziet er keurig uit.361
André Haakmat belde om te zeggen dat het interview van Desi
Bouterse met Jouke Mulder in Elseviers „het beste was wat
Bouterse ooit heeft gegeven.” Het verzet zou bijeenkomen
„om de uitgestoken hand van Desi” te bespreken. Zo zie je,
wie niet waagt, die niet wint.
De Herald Tribune maakt in vette letters bekend dat „the chief
spokesman of the Foreign Ministry, Vladimir Lomeiko” heeft
gezegd dat minister Gromyko en minister Shultz op 7 en 8 januari in Genève „the arms-control talks” weer vlot zullen gaan
trekken.362 Het zouden „absolutely new negotiations” worden.
In hetzelfde artikel wordt professor Georgii Arbatov geciteerd,
die gezegd heeft „the Soviet Union is prepared to take a broad
approach and will not pick out one issue or two.” Jarenlange
opbouw van contacten vruchten afgeworpen. De twee voor357
358
359
360
361
362

Bijlage 58.
Bijlage 59.
Bijlage 60.
Bijlage 61.
Bijlage 62.
The New York Herald Tribune, 25 november 1984. Dusko Doder.
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363 Newsweek, 19 november 1984.
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naamste bronnen van de journalist Dusko Doder zijn gedurende de jaren persoonlijke vrienden geworden, terwijl ik met Arbatov zelfs een boek produceerde.
Wim Klinkenberg was het eens dat Link van Bruggen („geen
niveau”) beslist niet thuis hoorde in de Den Alerdinck-organisatie, maar hij is een protegé van Frans Lurvink zelf. Soort
zoekt soort.
DEMOCRATISERING SURINAME NABIJ, aldus een kop op de voorpagina van Trouw vanmorgen. Premier Udenhout heeft bekend
gemaakt, „dat militairen, werkgevers en vakbeweging in grote
lijnen overeenstemming hebben bereikt over een democratiseringsplan voor Suriname.” Wanneer Paramaribo in Den Haag
maar niet te maken had met haatdragende klein burgerlijke
mannetjes, en vooral niet met arrogante ambtenaren die niks
van de hoed en de rand afweten, zou normaliter in internationaal verband als resultaat hebben opgeleverd dat besprekingen
over hervatting van de ontwikkelingshulp – dus de uitbetaling
van de CONS-gelden – meteen hervat zou worden. Niet bij de
slechte verliezers in Madurodam. Die rek zit er in hun bovenkamers niet in, heeft er nooit ingezeten en zal er ook nooit in
zitten.
Newsweek schrijft over het „U.S. High-Tech Embargo” versus
het Kremlin.363 Het gelazer is eigenlijk onder Jimmy Carter
met de Kremlinhater en ex-Pool Zbigniew Brzezinski als veiligheidsadviseur in het Witte Huis begonnen en snel door Reagan verscherpt en op de spits gedreven. De superhavik Richard
Perle, verantwoordelijk als Assistent-Secretary of Defense for
International Security Affairs, wil zo ver gaan om Apple computers voor de export te verbieden, terwijl het buitenlanders
verboden zou moeten worden Amerikaanse onderzoekslaboratoria binnen te komen. Perle wil zelfs dat „unclassified research” niet langer op internationale conferenties aan de orde
zou mogen komen. Washington wil in elk geval dat de export
van Europese en Japanse computers naar het Sovjetblok beperkt wordt. „Critics believe that these restrictions will ultimately do far more damage to the United States than to the
Warsaw Pact,” aldus Newsweek.
Het Pentagon heeft zelfs verhinderd dat op een internationaal
symposium in Alaska door Amerikaanse wetenschappers gesproken zou worden over „the maintenance of roads and airfields in permafrost conditions.” „The Pentagon should not
brief the Russians on how to maintain their airfields in Siberia.”
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In Amerikaanse wetenschappelijke kringen is men verontrust
over deze gang van zaken. Van alle kanten wordt scherpe kritiek op de regering Reagan gelanceerd. „Some suspect, the
hardliners believe, that the Soviet regime will collapse if denied
Western technology. That may be a vain hope,” aldus Newsweek.364
Het blad herinnert er aan dat in 1565 koning Sigismund van
Polen een brandbrief zond naar koningin Elisabeth I van Engeland met de boodschap Engelse zakenlieden dringend te verzoeken geen handel met Rusland te drijven. „We repeat once
more to your Majesty,” aldus de Poolse vorst, „that the Tsar of
Moscow, enemy of all liberty, increases his forces day by day
through the advantages of trade and by his relations with the
civilized nations of Europe. (…) Our only hope rests in our superiority in the arts and sciences, but soon he will know as
much.”
Op televisie worden beelden getoond van de afkondiging van
de Indonesische onafhankelijkheid. De stem van Bung Karno
komt luid en helder door, een stem die nog altijd even vertrouwd en herkenbaar voor me klinkt. Dat hij tijdens de Japanse bezetting de Japanners gebruikte om de onafhankelijkheid
voor Indonesië te helpen verhaasten, is bekend. Maar wanneer
ik hem op film Leve de keizer en Banzai hoor uitroepen, schokt
me dit toch wel. Het Indonesische volkslied klinkt vertrouwd.
Hoe dikwijls hoorde ik het niet spelen op de reizen met Bung
Karno door Indonesië in 1957?
26 november 1984

De eerste honderd pagina’s van Memoires 1953-1957 zijn geschreven. Ga ze Wim Hazeu toezenden.
Carel belde. Hij was ingenomen met mijn verslag uit Moskou.
Ook de tienduizend gulden was okay, „maar dan in twee
keer.”
De recherche in Heemstede heeft bij Wim Verkade navraag
gedaan of de publiciteit rond de Berkenrode-bijeenkomst met
de sovjets via hem de wereld in was gekomen. Hij kon dus rustig ontkennend antwoorden. Mijn bron was Volodja Molchanov van de ambassade in Den Haag.
Seth Mydans wijst erop dat ook al werd Nikita Chroetsjov
twintig jaar geleden in een geruisloze coup afgezet, veel van
door hem voorgestelde hervormingen en versoepelingen van
het rigide marxistisch-leninistische systeem wel degelijk in de
364 Het onthouden van nieuwe technologische kennis en apparatuur zou echter wel degelijk belangrijk bijdragen aan de ineenstorting van de USSR.
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loop der jaren zijn doorgevoerd. Een van de belangrijkste bijdragen van Chroetsjov is het destalinisatie proces geweest. Ook
van door hem voorgestelde economische en agrarische hervormingen zijn er een aantal doorgevoerd. „He saw the need for
change but overestimated his ability to carry it out.” Hij werd
door zijn kameraden van een vakantie op de Krim teruggehaald en afgezet. Hij kwam te wonen op een bescheiden datsja
buiten Moskou. Zijn kleinzoon vertelde aan de pers „Grandad
cried.” 365
Na alle schokken in het Kremlin (Brezjnev, Andropov en nu
Tsjernenko) maakt men zich vooral in Oost-Europa zorgen dat
de periode van onzekerheid en het niet precies weten waar het
Kremlin op afstevent, nog wel enige tijd zal aanhouden. Ook
zou de ster van de minister van Buitenlandse Zaken, Andrei
Gromyko dalende zijn, wat mij slecht uitkomt nu een vriend
van mij juist diens woordvoerder is geworden.
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Robert Sternberg 366 heeft onderzoek gedaan naar „the nature
of love”. Daniel Goleman schrijft dat „Freud counted the ability to love, along with the capacity for work, as a hallmark of
full maturity.” 367 Psychologen nemen alles onder de loep,
„emotions, agression and depression”, maar voor love deinzen
ze terug.
„There is a basic core of what love is that is the same in any
loving relationship, whether with a lover or with one’s child,”
beweert Sternberg. „That core includes such elements as being
able to count on the loved one in times of need: having a mutual understanding and sharing oneself and one’s things with
the loved one: giving and getting emotional support: promoting the welfare of the person, and valuing and being happy
when with the person,” aldus Daniel Goleman over Sternbergs
theorie. Ik herinner me de man als een rechttoe-rechtaan burgerman, die de juiste paden had bewandeld om aan de faculteit
van Yale verbonden te kunnen worden. Ik verdenk hem ervan
zo’n brave broeder te zijn, die, als ik hem zou vertellen wat ik
met Eduard heb beleefd, zijn etiketten-kabinet zou opentrekken, om er een aantal termen op te plakken. Weet Sternberg
werkelijk wat love is, met alle attributen van in vuur en vlam
staan? Nee volgens mij niet; neem dan mijn nieuwe ontdekking Roberto Unger met zijn boek Passion. Dat is een man die
wel van wanten weet. „In sexual love,” aldus Unger, „a person
experiences himself as embodied and therefore as part of nature. (…) The more strongly love is loved out in sexual terms and
the less its sexual expression are contained and transformed by a
rich and stable context of social life, or by an artistic imagination, the less likely it becomes that tenderness will change the
violence.” 368 Dat is andere koek. Dat wijst op een geheel ander
repertoire van het leven, een repertoire dat bij Sternberg volledig ontbreekt.
27 november 1984

De NRC meldt dat Henk Herrenberg chef de kabinet van Desi
Bouterse is geworden. Voor mij is dit bijzonder prettig, maar
Harvey Naarendorp is de betere man van de twee. Bouterse zal
erop achteruit gaan. Heethoofden zijn slechte raadgevers.
De Reagan-kliek heeft internationaal weer veel kabaal weten
te organiseren vanwege Sovjet MIG’s, die op weg naar Nicaragua zouden zijn geweest. Tom Wicker is weer vrijwel de enige
366 Ik interviewde hem voor mijn boek Over intelligentie.
367 The New York Times, 20 november 1984.
368 The New York Times, 18 november 1984.
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die tegen dit spooknieuws in het geweer is gekomen: THE MIGS
369

Het is ook te bespottelijk voor woorden. Washington fulmineert tegen terrorisme, maar eigen terrorisme tegen „het rode
gevaar” is natuurlijk geen terrorisme maar een geoorloofde
wijze om het communisme te helpen keren. Wicker noemt
William Casey’s CIA „cowboys”, die maar raak doen in Centraal-Amerika.
Those nonexistent MIG fighter planes
the Reagan administration proclaimed it
wouldn’t tolerate in Nicaragua suggest
again that the administration’s real purpose is to overthrow the Sandinista regime.

But the non-arrival of those nonexistent
fighters also points the way out of the rising possibility that U.S. President Ronald
Reagan may stumble into a Nicaraguan
quagmire.

Eduard en ik waren kort op de Sovjetambassade om Volodja,
Consuelo en Anja Molchanov te ontmoeten, bezochten vervolgens Nel Oosthout – haar Birmese kat lag direct bij Ed op
schoot. In Haarlem nam ik de trein naar huis. Eduard zou het
liefste een heel jaar in Parijs wonen,370 om het Frans werkelijk
onder de knie te krijgen, want de lessen met Brigitte schieten
voor hem niet snel genoeg op.
Schiphol
Ben op weg naar de VS om een Amerikaanse delegatie voor de
te houden Alerdinck Conferentie van 9 tot 11 december a.s.
samen te stellen.
Vliegtuigen zijn om in te lezen. In Omni wordt voorspeld dat
wetenschappers „have a new tool for tinkering with evolution:
software. Like bio-engineers are creating new life forms with
DNA, computer scientists are programming languages to encode
new forms of intelligence.” En nu komt het, want daar spreek
ik al jaren over, met o.a. Delgado in Madrid: „The ultimate
goal is to re-create – and perhaps improve – nothing less on the
evolutionary scale than the quintessential quality of the human
species, the ability to think.” Voilà. Ik ben er al jaren van overtuigd dat wanneer the mass of people niet leren zorgvuldiger en
in overeenstemming met de realiteiten hun hersens te gebruiken, mankind is doomed, onherroepelijk.
H. Moravec, computerwetenschapper van Carnegie-Mellon
University in Pittsburgh neemt aan dat in het begin van de volgende eeuw „it will be possible to dump the data from each
369 The New York Times, 20 11 1984.
370 In 1997 woont Eduard Voorbach in Parijs.
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neuron in our brains into a ready and waiting computer program, creating electronic clones that we can copy, send through
information networks, or merge with other forms of artificial
consciousness.” Dit is immers mind boggling!
Aan Caltech371 hebben onderzoekers onder leiding van John
Hopfield elektronische modellen van individuele neuronen gebouwd om na te gaan hoe ze op elkaar zijn afgestemd en samenwerken. Op den duur hoopt men er het menselijke geheugen systeem mee te kunnen nabootsen. Er is zoveel meer
te melden in deze sector.372
Oud-collega Ed van Kan, vroeger van NBC televisie, had ik
laatst geïntroduceerd bij de APN Novosti collega’s in New
York. Hij vertelde gisteren op de Sovjetambassade dat hij daarna prompt in New York FBI-agenten op bezoek had gekregen,
die hem vele uren verhoorden en zelfs zijn administratie doorzochten. Dat was voor hem de druppel geweest, die hem had
doen besluiten de VS de rug toe te keren en voorgoed naar Amsterdam terug te gaan. Hij werkte vroeger samen met Wibo
van de Linde, wiens bloed hij wel kan drinken. Wibo had ook
hem onvergetelijk genaaid, net als mij met zijn gelieg in Time,
over het koningshuis. Toch scheen hij Wibo weer te willen
ontmoeten om na te gaan of AVRO-programma’s in vliegtuigen
konden worden getoond, een business waar Ed van Kan zich nu
op concentreert.
Gene Maeroff schreef in The New York Times dat er een hausse
is ontstaan in jonge mensen, die religie als studierichting nemen. De klok wordt dus teruggedraaid.373 Kenneth Briggs vult
aan: „The current yearning for deeply personal, in-depth
prayer signifies that the spiritual revival of the mid-1970’s,
sometimes known as the ‘born-again’ movement, has taken
new directions. The earlier movement was marked by outward
revivalism and dramatic conversion, the newer phase emphasizes the inward nurture of the soul and a deepening of
faith.” 374 Inward of outward de vlucht in de hocus pocus van metafysica roept slechts het Chefarine-effect binnen de mind op.
Opmerkelijk is dat de Amerikaanse psychoanalytica Julia Kristeva in een lezing in het Rijksmuseum onlangs het volgende
stelde. Haar patiënten in Parijs zouden uit gebrek aan liefde bij
haar komen. De betekenis, die mensen aan hun leven geven,
371
372
373
374

California Institute of Technology
Omni, november 1984.
The New York Times, 23 oktober 1984.
The New York Times, 18 november 1984.
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375 Mijn levenswerk is mijn dagboek; kan niet zeggen dat het uit wanhoop is voortgekomen.
376 NRC Handelsblad, Marjolijn de Groot, 19 oktober 1984.
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zou voortkomen uit wanhoop. „Betekenis is het vuurwerk van
de wanhoop,” was haar stelling.375
„Ik denk dat het heden ten dage van groot belang is,” aldus
Kristeva, „geen denigrerende houding meer aan te nemen tegenover religie. We moeten het niet als een zinsbegoocheling
of als obscurantisme afdoen. Waarom gaf het zo volmaakt antwoord op crisissituaties, zoals bijvoorbeeld verliefdheid? (…)
Iemand die verliefd is idealiseert. En tegelijkertijd is hij voortdurend in oorlog met die ander. Een liefdesrelatie wordt gekarakteriseerd door zowel harmonie als geweld. In de religie
wordt dat geweld in de hand gehouden, want het geloof kent
permanenties, die niet aangevochten kunnen worden: God,
Maria…” 376 Klopt niets van. Deze dame schijnt vergeten te
zijn wat zich zoal sinds mensenheugenis in de wereld tussen
mensen uit liefde voor de eigen religie en uit haat voor de geloofssystemen van anderen heeft afgespeeld.
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NEW YORK

28 november 1984

Hyatt Hotel
Toen ik op JFK landde en meteen professor Marshall D. Shulman op het Harriman Institute for Advanced Study of the Soviet Union aan de Columbia University opbelde, zat hij daar
reeds op me te wachten. Ik nam dus de helikopter van TWA
aan Gate 37 naar de East Side terminal en spoedde me rechtstreeks naar het International Affairs Building op 118de Straat.
Ik dropte intussen en route mijn bagage in de Hyatt en reserveerde een kamer. Hij liet me echter na alle haast één uur
wachten.
Zijn eerste vraag was, een trek aan zijn pijp nemend, hoe ik
zijn bespreking in The New York Times van het boek met Georgii Arbatov had gevonden. „Liked it very much, thank you.”
Hij wist niet dat oud-ambassadeur Malcolm Toom een soortgelijke bespreking in de Washington Post had gepubliceerd. Hij
vroeg naar de gezondheid van Georgii: „He will be here this
month for a Dartmouth Conference.”
Ik zette uiteen wat het Alerdinck-gezelschap beoogde: journalisten van Oost en West bijeenbrengen en met elkaar laten praten. Hij adviseerde, en noemde hem als eerste, Robert Kaiser
van de Washington Post te benaderen. „They might not like
him, but selecting him you are sure, that no-one can say, your
Alerdinck initiative is a propaganda affair. He is critical of the
USSR but basically sympathetic.”
De tweede naam, die hij voorstelde was Strobe Talbott, Timecorrespondent in Washington met veel kennis van de Sovjet
Unie. „These two are the best, but you will have problems to
catch them with full agenda’s. Strobe is speaking here at the Institute on December 6th.” Indien Kaiser en Talbott verhinderd
waren noemde hij Leslie Gelb van The New York Times en
Marvin Kalb van NBC. Ik sprak ook nog over het manuscript
van Philip Handler.377 Hij adviseerde er eens met Peter Osnos
van Random house over te praten.
Nam na het gesprek met Shulman een taxi naar mijn vaste club
377 Voormalig president van de National Academy of Sciences in Washington.
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378 Rainer Maria Rilke, Letters to a Young Poet (de Engelse vertaling van Briefe an einen
jungen Dichter), W.W. Norton & Company, New York, 1962.
379 Alice Miller, For Your Own Good: Hidden Cruelty in Child-rearing and the Roots of
Violence, Farrar Straus Giroux, New York, 1983.
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op First Avenue, maar er zat een flink slot op de deur: kennelijk
gesloten vanwege de angst voor AIDS. Ik wandelde naar St.
Marks Place op Third Avenue. Daar was het bedrijf nog volop
in swing. Ben er een paar uur gebleven, maar walgde eigenlijk
van alles, zodat ik onverrichter zak naar de Hyatt ben teruggekeerd.
Ontmoette André Spoor voor het ontbijt. Ik had Carel Enkelaar namelijk bezworen eerst André Spoor uit te nodigen om
de conferentie op kasteel Den Alerdinck voor te zitten en als
tweede keuze Willem Brugsma te laten. Ik denk dat André, die
gisteren geluncht had met Frans Lurvink, bereid is de vergadering te leiden. André was het er trouwens mee eens dat Link
van Bruggen erbuiten gehouden moest te worden. Het enige
resterende probleem is wie er op de zevenjarige dochter van
André zou kunnen letten wanneer hij onverwachts naar Nederland gaat.
Kocht voor Peter, Letters to a Young Poet van Rainer Maria Rilke.378
Ik sprak telefonisch met Peter Osnos. Zijn instinct zei hem dat
een boek van Philip Handler, ook al zou er een lang interview
met Anatoly Alexandrov aan worden toegevoegd, geen commercieel succes zou zijn. Als ze zo beginnen te redeneren weet
je al hoe laat het is. „Handler was not sufficiently a national public figure,” zei deze Osnos ook nog. Bovendien was hij al
overleden. „But I never say no right away,” aldus deze top-leidinggevende van Random House.
André vertelde dat Lurvink zijn fortuin had vergaard door
oude fabrieken op te kopen, deze weer op gang te brengen om
ze vervolgens met veel winst van de hand te doen. Lurvink had
een bezoek gebracht aan ambassadeur Richard Fein in Washington, die was begonnen met te vragen: „U werkt toch niet
samen met Ernst van Eeghen?” Lurvink antwoordde Van Eeghen zelfs nooit te hebben ontmoet. Spoor noemde Link van
Bruggen een „Koude Oorlog strijdmakker”. Hij had ook Hans
van Mierlo van het lijstje van door Lurvink uit te nodigen gasten geschrapt. Ik informeerde telefonisch Enkelaar, die verbaasd was dat Lurvink en Spoor hadden geluncht.
Alice Miller schreef een nieuw boek over „Hidden cruelty in
child-rearing and the roots of violence”.379 Ashley Montagu
schreef er een artikel over in het blad Mothering: „How is it that
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we – mankind – are lost in the past and lonely in the present,
thus have arrived at such a sorry pass? We are told that we all of
us carry the seeds of our own destruction within us, or ‘we
have met the enemy and he is us’ as a philosopher once remarked.”
Montagu stelt: „We do not carry seeds of destruction in ourselves. No living things does. What every living creature carries
within itself are the seeds for healthy growth and development,
and not for destruction.” Maar hiervoor zijn twee situaties nodig: gezonde fysieke en gezonde mentale gezondheid. Fysieke
gezondheid wordt bedreigd door virussen, bacterie, parasieten,
fysieke verwondingen en ongelukken enzovoorts.
„What is not commonly understood is that the mind may be
similarly diseased by pathogens of quite another kind, namely,
by disordering ideas, verbal and non-verbal behavior.” Montagu onderstreept „ (…) that how we behave in later years will
depend largely, if not entirely, upon the manner in which we
have been reared as children.” Miller legt in het bijzonder een
accent op geweld: „Violence is bred in children by violent parents.” En dan maakt ze onderscheid tussen ouders, die geweld
toepassen, en geweld op andere manieren dan „physical abuse”.
„Her brilliant investigation is, however, the first to my knowledge that enters into a microscopic examination of the relationship between the physical and psychological abuse of children. It is probably the most important book ever written on
hidden cruelty and the roots of violence,” aldus Montagu. In
het spoor van Lloyd deMause, directeur van het Psychohistorisch Instituut in New York, gaat Alice Miller ook uitgebreid
in op de jeugd van Adolf Hitler, en diens verhouding tot zijn
moeder. Kortom hoe het monster Hitler uiteindelijk tot stand
zou zijn gekomen. „If the child is not allowed to become
aware of what happened to him, a significant part of his emotional life, of his history, will remain frozen, and sensitivity to
the humiliations of childhood will be dulled.” Zij bespeurt, wat
zij noemt „that poisonous pedagogy”, de doctrine van zonden
zoals de kerkvaders ooit hebben opgesteld. „It is quite natural
for the child’s soul to want to have a will of its own, and things
that are not done correctly in the first two years will be difficult
to rectify later.” Therapeuten kunnen uit het gedrag van kinderen afleiden hoe de ouders het kind fysiek en mentaal hebben mishandeld.
Toen ik Montagu’s artikel in 1997 terugvond, en het boek van
Miller er weer bijnam, dat ik in 1985 aanschafte, constateerde ik
240
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Lees een absoluut afschuwelijke reportage over een „absolutely
beautiful guy”.381
Jon-Erik Hexum, (26) zoon
van Noorse emigranten uit
Tenafly, New Jersey werkte
in 1982 nog in een hotel in
Venice, Californië als busboy.382 Hij had van alles gedaan, danslessen in New York
genomen, speelde piano, viool en orgel, deed aan football
op de Michigan State University waar hij biomedical engineering studeerde. Maar toch trok Californië hem, want „he
found acting too strong a lure to resist.” Hij werd ontdekt en
kreeg in 1982 meteen al een rol in de serie Voyagers. In 1983
speelde hij naast Joan Collins in Making of a Male Model. In
1984 haalde hij hoge kijkcijfers met de serie Cover Up.
Jon-Eriks succes was zo snel gekomen, dat hij er eigenlijk geen
380 Dit vertelde mijn moeder me toen ze in de zeventig was en we over mijn jeugd spraken.
381 U.S. Magazine, 3 december 1984.
382 Hulpkelner.
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slechts enkele pagina’s uit het boek gelezen te hebben, omdat ik
de inhoud indertijd te schokkend vond. Het is zeker waar dat ik
mij als jongen door mijn moeder (onder dwang cellolessen en
slaag) fysiek misbruikt voelde. Mentaal gold dat voor beiden ouders, vandaar dat ik, toen ik kans zag naar Baarn te kunnen gaan,
dat met beide handen aangreep, en in huis kwam bij de familie van
Dijk en mentale beschutting vond bij Gertrude Buringh Boekhoudt.
„It is quite natural for the child’s soul to want to have a will of its
own.” Dat was de reden van de botsing met mam, die met alle geweld muziek- en cellolessen wilde doorzetten, omdat zij vond dat
het goed aan me besteed zou zijn.380 En van weinig heb ik zo intens genoten in mijn latere leven als juist van muziek. Dus wat het
meeste pijn deed in het begin van mijn jeugd, zou me in mijn verder leven de diepste voldoening brengen. Dat is de tegenstrijdigheid. Ik was als dwarsligger geboren, en zou dat altijd blijven. Daar
versta ik onder: een eigen mening vormen en daar aan vast houden. Wat in de journalistiek een riskante bezigheid zou blijken te
zijn.
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raad mee wist. „He seemed alone in the crowd, removed, almost uninterested in anything,” zegt een van zijn vrienden nu.
„I think he was starting to feel that being handsome was a
detriment. That happens to a lot of actors – maybe he had
come too far, too fast to get used to it. People could not see
past his face and his body. It was almost like he was not treated
like a person.” Op een dag nam hij een .44-revolver en wilde
Russische roulette spelen, plaatste het wapen tegen zijn hoofd
en verbrijzelde zijn schedel. What a terrible, terrible waste.383
In San Francisco mogen de sauna’s weer open op voorwaarde
dat „high risk sexual activity” wordt gecontroleerd en beperkt.
Wishful thinking. Je houdt wilde seks tussen heren niet tegen.
Als het balletje eenmaal rolt, gaat het onstuitbaar verder. Er
overlijdt iedere dag iemand aan AIDS in San Francisco, en worden er twee besmet. Ik heb zelf overigens gevaarlijke seks strikt
in de hand. Ben trouwens altijd tegen aambeien schoffelen geweest.
Bernie Kalb, eens mijn collega van The New York Times in Djakarta,384 is benoemd tot woordvoerder van minister George
Shultz. Ik heb hem altijd als een „bruikbare collega” voor overheden gezien. Dat was al in Indonesië, toen hij Sukarno’s concept van „geleide democratie” in de The New York Times omschreef als een stap in de richting van communisme, wat
natuurlijk gelul in de ruimte was. Een journalist in hart en nieren wordt geen leugenaar voor een overheid.
Eastern Shuttle naar Washington D.C.
Ben gefascineerd door het boek Thou Shalt Not Be Aware, Society’s Betrayal of the Child, door Alice Miller.385 Haar stelling is:
„Childhood is the key to understanding a person’s entire later
life.” Miller: „If, for instance, the patient should describe with
complete apathy a current partner relationship that strikes the
analyst as extremely painful, the analyst will ask the patient and
himself what painful experiences the patient must have had to
undergo in in early childhood.” Miller is een freudiaan, schrijft
ze op pagina 51. Zij beweert dan ook:
383 Dit bleek echter een dom ongeval te zijn: doordat Jon-Erik lang moest wachten bij
de opname van een scène verveelde hij zich en leegde het wapen met losse flodders,
behalve een. Daarmee speelde hij bij wijze van grap Russische roulette, zich niet realiserende dat ook losse flodders wanneer ze afgevuurd worden kleine stukje metaal verspreiden en van dichtbij afgevuurd wel degelijk gevaarlijk zijn. „Hexum held
the gun to his head, reportedly joking, ”Can you believe this crap?” and pulled the
trigger.” (Red. Zie ook https://en.wikipedia.org/wiki/Jon-Erik_Hexum).
384 Zie Memoires 1953-1961.
385 Alice Miller, Thou Shalt Not Be Aware: Society’s Betrayal of the Child, Farrar Straus
Giroux, New York, 1984.
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Ik vraag me trouwens af, hoe Alice Millers eigen jeugd en familieomstandigheden zijn geweest.386
Ik sprak Bernie Kalb over de Alerdinck Conferentie. Hij was
zeer aardig, maar adviseerde ook om met zijn broer Marvin,
hierover contact te hebben. Op het State Department was iets
aan de gang met een Japanse delegatie. We werden als vee naar
de andere zijde van het gebouw gedreven door nerveuze politieagenten, die zich buitengewoon onhoffelijk gedroegen. Het
leek wel Moskou.
Marvin Kalb vond het Alderdinck initiatief belangrijk, en vroeg
zich af of de vicepresident van NBC niet beter naar Zwolle zou
moeten gaan. Hij zat zelf moeilijk vanwege zijn televisieprogramma Meet the Press. Broer Bernard Kalb kwam ook nog
even binnen, en we haalden herinneringen op uit Indonesië.
Ik telefoneerde met Carel Enkelaar, en vertelde hem dat een en
ander gesmeerd liep. Hij had al een boodschap uit Moskou dat
TV-journalist Vladimir Dunayev naar Den Alerdinck zouden
komen. Ik zei Carel dat hij met Denig van BuZa moest bellen,
om een visum voor Dunayev te helpen bespoedigen.
Ik stelde ook André Spoor op de hoogte, die zojuist met Joop
den Uyl had geluncht.
30 november 1984

Washington Hilton
Ik zie op tv dat de shit op het State Department werd veroorzaakt door een bezoek van Tariq Aziz, de minister van Buitenlandse Zaken van Irak.
386 Alice Miller was een jonge Poolse Jodin die het getto van Warschau overleefde. Met
haar latere man ging ze na de oorlog in Zwitserland psychologie studeren. Beiden
hadden een ernstig oorlogstrauma. Haar oudste zoon werd door haar man mishandeld. Zij stond daar machteloos tegenover. In 1973 scheidde ze van hem. (red.)
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1. Everyone is shaped (this does not mean determined) by
his or her childhood.
2. Neuroses are rooted in childhood.
3. The methods of free association and of the analytic setting
(couch, rule of abstinence) make it possible for the drama
of childhood to be reenacted in the transference and for a
maturation process that has been blocked by neurosis to
begin.
4. Changes in personality occurring during analysis do not
stem from “corrective emotional experiences” but from
insights the patient arrives at by repetition, remembering,
and working through relevant material.
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„A man who was exploited by his mother when he was a
child,” schrijft Alice Miller, „can unconsciously find a number
of ways to re-enact this exploitation in reverse. It depends on
his personality and his level of education whether he will become a charming seducer or a brutal pimp: in both cases he remains a homeless drifter. He doesn’t know the meaning of
partnership because he doesn’t know what it means to trust another person. He clings to manipulation because for him that is
the only alternative to being manipulated. In order to escape
this horror he must be and remain the master.” 387
Ik ga niet in op professor Shulmans advies om Robert Kaiser te
benaderen.
Ik kwam langs de Indonesische ambassade op Massachusetts
Avenue, met alle herinneringen van dien, voornamelijk aan dr.
Zairin Zain. Er is een nieuwe vleugel bijgebouwd, net als in
Den Haag.
Bracht een bezoek aan de ambassadeur van India K.S. Bajpai,
ooit een goede vriend toen hij in Den Haag was gestationeerd.
Hij was onrustig. Er logeerde iemand bij hem, die een persoonlijke vriend van prins Claus was.
Ik vroeg Bajpai of hij zijn Maltezer hond nog had. Nee, die
was overreden toen hij ambassadeur in Pakistan was. Indira
Gandhi haalde hem toen terug naar Delhi om secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken te worden. Hij noemde overigens
de president van Pakistan, generaal Zia-ul-Haq, „een moordenaar”. Bajpai was in Pakistan ambassadeur toen oud-premier
Ali Bhutto werd opgehangen.
Tijdens ons gesprek pakte hij een telefoon en vroeg de secretaresse: „Get me Dobrynin.” 388 Tegen mij: „I owe him one dinner.” Het portret van Indira Gandhi stond in zijn werkkamer
met een zwarte rouwband eromheen. Ik vroeg hem of hij
dacht dat de CIA zich met de moord op Indira Gandhi had ingelaten. Hij antwoordde diplomatiek: „We hebben met religieuze fanatici te maken gehad.”
Hoe stond het met uraniumleveranties vanuit de VS? „Washington had gezegd, wij leveren geen uranium aan jullie, zie het
maar ergens anders te krijgen.” Nu leveren West-Duitsland en
Frankrijk uranium aan India.
Bezocht Leslie Gelb bij The New York Times, op het kantoor in
Washington, maar die man moeten we niet hebben. Een sigaren rokende, beetje vieze kerel, wiens broek ongeveer op zijn
knieën hing. Hij was wel geïnteresseerd overigens.
387 Alice Miller, Thou Shalt Not Be Aware, pagina 78.
388 De ambassadeur van de Sovjet Unie in de VS.
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David Halevy van Time heeft in het proces van Ariel Sharon
tegen zijn blad getuigd dat de Israëlische minister dondersgoed
wist dat er een bloedbad zou worden aangericht in de Palestijnse gevangen kampen en dat hij absoluut niets heeft gedaan om
dit te voorkomen. Je voelt op je klompen aan, wetende wat
voor een man Sharon is en wat hij alzo uitkraamt, dat dit waar
moet zijn.390
New York, Hyatt
Alice Miller schrijft over slaapproblemen, wat Peter al heel zijn
heeft. „The children fell asleep during the session between
mother and child in such a way that the child was no longer
afraid of losing the person he loved if he simply was to fall
asleep and pay no further heed to his mother. In order to give
himself over trustingly to sleep, an infant, during the symbiotic
stage, must be assured of a good symbiosis, and at a later stage a
child must feel assured that his self will not be lost during sleep.
Sexually stimulated children cannot develop this essential feeling of trust: their center is located outside themselves (…) they
are restless, overly excited, homeless in a sense, and without the
right to ‘a room of their own’.” 391 Ik schreef „Peter” in de
kantlijn, maar is dat zo?
Hoe verder ik dit boek van Alice Miller lees, hoe meer ik me
realiseer dat mijn genetische en emotionele toevoerkanalen me
moeten hebben verhinderd een liefdesrelatie met alles erop en
eraan tot stand te brengen.
Volodja Molchanov en gezin zijn op weg terug naar hun „gevangenis” in Moskou.
389 In 1997 was hij Bill Clintons adviseur inzake de gevolgen van het uiteenvallen van
de USSR.
390 The New York Times, Arnold Lubasch, 29 november 1984.
391 Alice Miller, Thou Shalt Not Be Aware, pagina 128.
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Strobe Talbott389 van Time was inderdaad een tegemoetkomende en aardige man. Hij vond het Alerdinck-initiatief uitstekend en wilde het steunen. Zelf kon hij niet gaan, want hij
had zojuist een nieuwe functie aanvaard binnen het Time-concern, maar hij zou Bill Rademaekers, diplomatieke correspondent van Time in Londen kunnen afvaardigen, al was er een
mogelijkheid, dat die naar een NAVO-bijeenkomst in Brussel
moest. Ik zei dat ik vanwege Thanksgiving eerst naar Moskou
was gegaan, waar hij om lachte. In de lift in het Time-gebouw
had iemand geschreven: suck white people. Dat is Amerika.
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Ik lees in The New York Times dat mijn oude vriend Kenneth
Dadzie van Ghana het gebracht heeft tot Ghana’s High Commissioner in Londen.
1 december 1984

Peters moeder is jarig.
Alice Miller spreekt over projecties van ouders op kinderen.
Mam verzon niet dat ik een muzikale aanleg had. Die was er,
ook al besefte ik dat zelf niet, maar dacht dat ik met muzieklessen werd gepest. Dan zegt Miller: „Parents who beat their children very often see the image of their parents in the infant they
are beating.” Wat gebeurt er met kinderen, die het slachtoffer
van de projecties van ouders worden? „This will place a heavy
burden on them for the rest of their life, especially if the parents
are latently or manifestly psychotic.” 392
Na het lezen van deze zin belde ik Lex Poslavsky in Bilthoven.
Ik vroeg of hij gezien de vroegere gespannen relatie met mam,
daar elementen van een psychose in zag. „Nee, dat gaat te ver,”
antwoordde hij. „De drie godinnen, je grootmoeder, tante Jetty en jouw moeder, zaten boordevol pedagogische bedoelingen en opvattingen, en daarom schreef ik je niet lang geleden
die brief dat we de verkeerde ziekten opliepen en niet psychotisch maar neurotisch zijn geworden.”
Gisteren zag ik de film Missing in Action. In de bioscoop zat een
man van misschien veertig jaar met een walgelijke hangbuik,
en met twee jongetjes van ongeveer tien, zijn zoontje met een
vriendje leek me. Het jochie wilde zijn moeder bellen, maar dit
werd verboden. Het kind hield vol en kreeg vervolgens twee
harde klappen tegen zijn bol. Ik volgde de reactie van het jongetje nauwlettend; de uitdrukking van de ogen van zijn kameraadje sprak boekdelen. De angst op hun gezichten was terrifying. Ik raakte er van streek van, en dacht aan de miljoenen
kinderen in de wereld die dag in dag uit het slachtoffer zijn van
mishandeling.
Strobe Talbott zei gisteren trouwens dat hij ook niet begreep
waarom Bernard Kalb een post op het State Department had
aanvaard. „A guy from Time, Fisher, did it too during the first
two years of the Reagan Administration.” 393 Voor mij toont
het slechts aan dat de Amerikaanse overheid hem altijd als
„bruikbaar” heeft gezien.
Ik kon Rademaekers telefonisch bereiken met de nummers die
392 Idem, pagina 130.
393 Zoals gezegd: een decennium later zou Talbott zelf een post in de regering Clinton
aanvaarden.
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Spoor wilde Gerd Ruge, van het West-Duitse televisiestation
WDF, erbij halen. Ik belde hem op. Maar hij vertrok voor een
maand vakantie naar Mexico. Hij zei, tot mijn verbazing: „I
tried with Willem Brugsma to get something like that off the
ground for May 8th. But the Russians would simply not cooperate.” Dat was belangrijk. Er ging mij een licht op. Had Lurvink het reeds eerder geprobeerd via Brugsma en Ruge? En
was hij uiteindelijk bij Enkelaar en mij beland om zijn plan te
verwezenlijken om de eenvoudige reden dat ik wel in Moskou
wordt vertrouwd? Ik heb de hele zaak in tien dagen uit en thuis
van de grond gekregen, bovendien aan beide zijden. De fout is
394 Agnes Ida Barbara Pander.
395 Vicepresident NBC News, en chef West-Europa en de Sovjet Unie.
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Talbott had verstrekt. Hij accepteerde om Den Alerdinck Conferentie bij te wonen en zou met Caledonian vanuit Gatwick
naar Schiphol komen.
Lunchte met André Spoor en zijn vriendin Jessica Pander394. Ik
gaf dochtertje Andrea een dam- en schaakspelletje.
Vervolgens rapporteerde ik Carel Enkelaar telefonisch dat Joe
Angotti,395 die ik inmiddels ook had gesproken, eveneens heeft
toegezegd naar Zwolle te zullen komen. De Russen zouden
zondagavond aankomen, terwijl ik juist zaterdagavond geregeld had. Hierdoor begonnen we een vervelende toon tegen
elkaar aan te slaan, bovendien wist hij ook niets van een vervolgconferentie in januari. Ik kon Carel overigens ten huize
van zijn vriend Das pas bereiken. Ik zei: „Je spreekt veel aardiger vanuit je eigen huis met me.”
„Oh, ik ben niet boos,” zei hij.
„Dat moest er nog bij komen, nadat ik al deze moeite heb gedaan en de conferentie in Moskou en Washington in een paar
dagen in elkaar heb getimmerd.”
„Goedenavond,” antwoordde Carel en hij hing op. Zeer onprettig dus. André Spoor denkt er trouwens precies zo over als
ik: Carel is een proleet, maar een aardige proleet.
Carel belde even later terug. De Russen kwamen toch eerder.
Ik zei dat Spoor had opgemerkt: „Je moet het Carel nageven
dat hij jou plein pouvoir gaf om alles te regelen.” „Ik ben ook de
enige in Nederland, die jou echt vertrouwt,” reageerde hij. En
dat denkt hij mede op gezag van Gerard Croiset. De zaak is dus
weer terug in de rails.
Ben naar de St. Marks sauna gegaan voor een blow job. God zegene de greep. Was er zéér aan toe.
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dat ze van het begin af tegelijkertijd met de Amerikanen in zee
hadden moeten gaan.
The New York Times publiceert een artikel van Robert Manoff
over de slachtoffers van Hiroshima.396 Er staat een foto bij van
de piloten van de bommenwerper. „Their picture is one of
those images that makes you proud to be an American,” aldus
Manoff. Als ik als Nederlander naar de foto kijk denk ik slechts:
Oh, Heer, vergeef het hen, zij wisten niet wat zij deden. Driehonderdduizend doden in Hiroshima en Nagasaki. Om trots
op te zijn?
Joseph Lelyveld stelt in The New York Times terecht dat Rajiv
Gandhi uit „a different mental universe” is voortgekomen dan
zijn moeder Indira. De moord op haar is „a fatal management
failure” geweest. Hij heeft meteen algemene verkiezingen uitgeschreven voor de 730 miljoen inwoners van zijn land. De
Gandhi-dynastie is voorlopig zeker gesteld, want waar de Congrespartij bijeen werd gehouden „by his mother’s personality”,
zou de partij zonder Rajiv ongetwijfeld versplinteren. In de jaren dat zij regeerde – van 1966 tot 1984 – kwamen er in India
250 miljoen inwoners bij. „As was the case 30 years ago,”
schrijft Lelyveld, „almost half of the population remains desperately poor with less than eight U.S. dollars a month per
capita for the necessities of life. In the bottom ten percent of
the population it is four dollars or less, the price of a light lunch
in one of Delhi’s fancy new hotels.” 397 Hier zie je weer hoe er
wordt geschreven en geanalyseerd na de dood van een unieke
figuur als Indira Gandhi, waar zij zelf op geen enkele manier
meer een wederwoord tegenover kan stellen. Om die reden
drong ik er bij ons laatste gesprek met klem op aan, dat ze haar
memoires zou schrijven. Nu is het voor altijd te laat en kan de
geschiedenis door Jan en alleman worden vervalst. Ik vind dat
in het geval van Indira een absolute ramp.
André Spoor vertelde dat Henk Hofland na de beruchte rel in
mijn huis met de fotograaf van De Telegraaf, bijna zijn baan bij
NRC Handelsblad helemaal kwijt was geweest. Wat hem had gered, en de doorslag had gegeven, was het voorlezen van een
papiertje van excuses aan mij in een VPRO-televisie uitzending.
Vooral Willem Pluijgers, de directeur van de NRC, zou gezegd
hebben dat de handelswijze van Hofland: „de geloofwaardigheid van de hoofdredacteur van de krant dermate had aangetast dat hij niet te handhaven was.” „Ik heb me toen op het
standpunt gesteld,” aldus Spoor, „dat Henk voor de krant be396 The New York Times, 2 december 1984.
397 The New York Times, 2 december 1984, RAJIV THE SON.
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Edwin van Wijk, Peters lover, die nog in de VS was, kwam gis398 De public relations dame van het Hilton Hotel, Marianne Coldewey.
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houden diende te blijven.” Henk schijnt toen al een advocaat
te hebben willen inschakelen om zijn baan bij de NRC te redden, of om er op zijn minst een belangrijk bedrag uit te kunnen
slepen. Hij wilde er ook meteen een echtscheiding van Mimi
mee doordrijven. Spoor is vervolgens naar Mimi gegaan, omdat Hoflands vrouw inmiddels had begrepen dat de hele rel om
een vrouw zou hebben gehandeld.398
Belde broer Theo in Zwitserland en bracht verslag uit. „Ik vind
het ongelooflijk,” zei hij, „dat je in zo’n korte tijd dit allemaal
tot stand hebt gebracht.”
Ik voegde toe: „I hope it will go in the history books.”
Alleen met de moffen wil het niet lukken. Gerd Ruge is volgens mij een Duitse ouwehoer. André noemde als alternatief:
Christopher Bertram van Die Zeit of Wilhelm Bittdorf van Der
Spiegel. Ze moeten in Hilversum ook maar wat regelen. Ruge
belde ook nog naar André, maar vertelde hem niet dat hij en
Brugsma eerder al in Moskou op hun gezicht waren gevallen.
Ik had mijn oude vriend Arnold Hutschnecker uitgenodigd
voor een lunch in de Hyatt. Hij zei Richard Nixon deze zomer te hebben gesproken, en recent opnieuw. Nixon had gezegd hem volkomen te vertrouwen. Hij mocht schrijven wat
hij wilde, ook over lange tijd geleden dat Nixon hem was komen raadplegen. Hutschnecker voelde zich nu dan ook aanzienlijk minder gebonden om het boek dat hij al zo lang wil
schrijven, vorm te geven. Hij is het aan het herschrijven. De
hoofdstukken over buitenlandse politiek zou hij het liefste samen met Nixon schrijven. De enige, die er niet te best af zou
komen in zijn boek zal Henry Kissinger zijn. Dat is voor mij
geen onbegrijpelijk nieuws.
Hutschnecker juicht de Alerdinck-plannen zeer toe: „Want dit
is het tijdperk van ‘video-psychology’; if your club would
make television programs this would be much more important
than all the summit conferences together.” Wat me wat overdreven leek. Hij achtte het een unieke kans de vrede te helpen
bevorderen, en keerde verscheidene malen op dit onderwerp
terug. Ik tuurde naar zijn nu gerimpelde gelaat en zag de Tiroler plaques op de hoed van deze voormalige Oostenrijker. Hij
was nog nooit in het Hyatt Hotel geweest en liet zich het buffet
goed smaken.
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teravond eten. Hij is even bezorgd over Peters toekomst als acteur, als over de zijne.
Zond de Sovjetvrienden een telegram:

Er is in India een ramp gebeurd. In Bhopal zijn giftige stoffen
vrijgekomen bij een fabriek van Union Carbide Company. Er
zouden reeds 410 mensen zijn omgekomen en 12.000 raakten
door de gifgassen bedwelmd, waarvan er 2.000 naar ziekenhuizen moesten worden overgebracht. Hoe kan zoiets gebeuren?
Neem een helikopter naar de TWA-terminal voor de vlucht terug naar Amsterdam.
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Amerbos
SCHIETPARTIJ IN TELEVISIESTUDIO aldus De Telegraaf vanmorgen. Bij Karel de Graaf zijn Surinamers slaags geraakt. Het ging
om voor- en-tegenstanders van Desi Bouterse. Er werd groot
alarm geslagen, en een legertje van twintig Hilversumse politiemannen spoedde zich naar de NOS-studio’s.
Toen ik in alle vroegte landde was Eduard de eerste die ik zag.
Hij was met zijn Transavia-pas naar mijn Gate gekomen. We
reden eerst langs een bakker om vers brood en dan naar huis.
Hij zag er moe en niet goed uit. Ik was zelf ook aan het eind
van mijn latijn. Daarom kropen we – voor het eerst sinds 1982
– samen in het grote bed boven. Dat was een uiterst plezierige
verrassing.
Na overleg met Carel bleek dat Moskou alleen Dounayev naar
Zwolle wilde sturen. Ik stuurde dus Vladimir Lomeiko meteen
een telegram om ook de schrijvende pers te laten vertegenwoordigen.

Cécile van Lennep schreef, zoals ze ook bij mijn afwezigheid al
aan Peter had verteld, dat ze bij een val haar rug geblesseerd
had en zes weken moest revalideren. Ook had zij het Clausboekje gelezen: „Met veel interesse, maar ook met gevoelens
251
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van twijfel, omdat ik het vreselijk vond, dat het intieme leven
van hem en de Oranjes voor het algemene publiek geopenbaard werd.” Dat is in de VS heel gewoon en daar moet men
hier nu ook maar aan wennen. De show wordt door ons gefinancierd, nou, dan mag er best wat meer over bekend worden.
Newsweek plaatste Khadaffi op de omslag met een veelbetekenende Amerikaanse kop er bij: CAN ANYTHING BE DONE?
Washington lijdt aan hoogmoedswaanzin. De hele wereld
moet van door hen „geregeld” worden en dus ook het regime
in Libië dat niet in de pas met de Amerikaanse wensen loopt.
Het is een levensgevaarlijke trend.
Een andere omslag, die me sympathieker is trouwens, is die van
Rolling Stone, met Bruce Springsteen, een buitengewoon aantrekkelijke kerel.
Er lag ook een briefje van Jan Cremer.399
Henk Hofland heeft eindelijk de USSR ontdekt. Hij publiceerde
een serie artikelen – De weg naar Jalta en terug – en terug in NRC
Handelsblad .” Het spijt me, maar ik vind het veel geschreeuw
en weinig wol. Op dergelijke verhalen, die grotendeels aan de
Oudezijds geschreven zullen zijn, zitten lezers niet te wachten.
Maar goed, hij heeft ten lange leste de sprong gewaagd.
Verder een brief van minister Erik Tjon Kie Sim.400 Ook een
brief van Hugo van Reijen over zijn vervelende muntjes. En
de AMRO geeft toe 7.500 gulden van mijn rekening gedebiteerd in plaats van gecrediteerd te hebben. Sukkels. Nog mooi
dat ik het ontdekte, want ik let er nauwelijks op.
5 december 1984

Eduard was eigenlijk zo lief. Soms „zag” ik „love” in zijn ogen.
Het was zo gezellig dat hij er was. Hij heeft me zeer verwend.
Peter belde. Hij moest naar de première van Der Rosenkavalier
bij de Royal Opera. Ik was nog zo dizzy, ik vergat hem succes
toe te wensen.
Carel gaf Frans Lurvink aan de telefoon. Dit was de eerste keer
dat ik hem sprak. Er was nu inderdaad besloten op Den Alerdinck een denktank op te richten die op twee poten steunde:
de een voor het vormen van nieuwe ideeën, de ander moet de
media vertegenwoordigen. Beiden poten zouden – ieder voor
25 procent – uit Sovjet, Amerikaanse, Oost-Europese en WestEuropese representanten moeten bestaan. Hij wilde er vijf tot
tien miljoen gulden in stoppen. Er zouden tevens obligaties
worden uitgegeven. Carel had Lurvink een memo gezon399 Zie bijlage 63.
400 Zie bijlage 64.
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Zie bijlage 65.
Dat overigens niet zou gebeuren.
NRC Handelsblad, Marjanke Spanjer, 5 december 1984.
De Tijd, 07 12 1984.
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den.401 Lurvink gaf daarop als reactie: „Mijnheer Oltmans, ik
ken u niet, maar ik heb veel slechte dingen over u gehoord.” Ik
dacht, na wat ik net voor je gefikst heb mijnheer is dit niet een
opmerking, die bij een beschaafd mens als eerst zou zijn opgekomen.
Televisie laat absoluut verschrikkelijke beelden zien van de giframp in India. The New York Times spreekt nu al van duizend
doden.
Carel belde weer. Frans Lurvink liet nu alles aan hem over. Carel had gezegd dat hij Link van Bruggen maar moest uitkopen.402 Ik zei de rapportage over mijn werk in Moskou en
Washington ook naar Lurvink te hebben gezonden. „Dat had
je niet mogen doen,” was zijn onmiddellijke reactie. Alles alleen naar hem, als bevelhebber. Vanmorgen zei hij nog, „Lurvink, jij en ik moeten snel bij elkaar komen.” Dat gaat nu blijkbaar niet meer door. Laat Carel maar ritselen.
Er is weer een rel op Buitenlandse Zaken geweest over Suriname. Eegje Schoo zou tegen Koos Postema van de VARA hebben gezegd dat er mogelijk in januari weer begonnen kan worden met Suriname CONS-gelden te geven. Hans van den Broek
zat meteen in de gordijnen. Hij nam contact met Schoo op, die
in Parijs was, en „de orde” werd hersteld. Hans is de baas op
BuZa. Schoo had volgens zijn woordvoerder voor haar beurt
gesproken. „Een publiek geheim is dat minister Schoo zich wat
Suriname betreft laat adviseren door de voormalige Nederlandse ambassadeur in Paramaribo (Joop Hoekman) en dat zijn
constructieve denkbeelden een gruwel zijn voor Van den
Broeks belangrijkste adviseur op dit terrein.” 403 Hier zie je
weer: Hoekman, de diplomaat die de moeite nam Bouterse te
ontmoeten en te leren kennen, en nu directeur-generaal is bij
Schoo, legt het af tegen de arrogantie en de macht van de ambtenaren, die niet weten waar het over gaat en hun informatie
uit De Telegraaf halen.
Erik Jurgens maakte er geen geheim van. Op de omslag van De
Tijd zegt hij: „DE NOS IS EEN ZINKEND SCHIP.” Hij neemt in
1985 afscheid als voorzitter van de NOS en heeft die baan dan
tien jaar vervuld. Hij acht „geen zinnige bijdrage meer te kunnen leveren.” 404 Carel Enkelaar ziet de toekomst van de NOS
op dezelfde manier.
Newsweek kopt: THE SLOW DEATH OF THE MIND. Alzheimer is
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van alle ziekten misschien wel het aller akeligst: „because it kills the victim twice.” Bij Alzheimer sterft het brein eerst. Namen, data, plaatsen, het „interior scrapbook of an entire life” –
vervaagt in de mist van „nonrecognition.” En daarna sterft ook
het lichaam. „No longer able to walk or control elemental
functions, the victim lies curled in a fetal position, gradually
sinking into coma and death.” Het einde duurt gemiddeld zes
tot acht jaar, maar soms duurt het zelfs twintig jaar. Ongeveer
drie miljoen Amerikanen hebben Alzheimer, of 7 procent van
de 27 miljoen Amerikanen ouder dan 65 jaar.
6 december 1984

Droomde van mam. We waren samen met de trein naar Bilthoven gegaan. Ik speelde met een grote hond, waardoor er wat
bloed aan mijn hand zat, zodat ik de trein miste. Droomde
eveneens heel aardig over Henk Hofland, net als over Keke, de
hond van mijn moeder, die ik verzorgd heb. Er was iets met
zijn halsband niet in orde. Ik moest hem op de arm op de fiets
meenemen. Maak er melding van, omdat het allemaal no sense
maakt.
Het is nu definitief: Ed van Westerloo gaat Carel Enkelaar in
april 1985 opvolgen, zoals Carel het wilde.
Carel vond het rapport over mijn reis „zeer professioneel: hulde.”
Professor Amos Perlmutter, die Political Science doceert aan de
American University in Washington, schreef dat Ariel Sharon
„wrapped himself in the flag of Israël, but he does not wear it
well. (…)What exactly does Mr. Sharon hope to achieve with
his obscene charges? (tegen Time (W.O.)). „What does the
phrase ‘Blood Libel’ mean? Literally, it refers to an ancient
practice of using human blood for medicinal, religious and ritualistic purposes. Historically, however, it is associated with
Christian attacks on Jews – with a particular kind of pogrom in
which the actual and alleged disappearance of Christian children led to charges that Jews had kidnapped them and used
them in ritualistic murders. Until the Holocaust, the blood-libel charge was the most effective and horrible tool of Christian
anti-Semitism. To suggest that the magazine has committed
blood libel is to make a mockery of the phrase and its moral
resonance.” Ariel Sharon is altijd een rotte appel in de Israëlische mand geweest.405
Er is een biografie verschenen van T.S. Eliott geschreven door
405 The New York Times, 5 december 1984.
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7 december 1984

Ik telefoneerde met Lex Poslavsky. Ik vertelde hem van het
Alerdinck-initiatief en wat ik de laatste dagen had ondernomen. Hij reageerde dat de sovjets toch alleen maar KGB-mensen zouden sturen. Zijn emotionaliteit tegen het Alerdinckproject deed me denken aan hoe hij gevoelig tegenover zijn
moeder407 zaliger staat. Zelfs zijn zoon Erik, toen hij hier logeerde, had het erover hoe gevoelig deze zaken bij Lex liggen.
Maar Lex was in ieder geval gerust, „nu Ronald Reagan nog
vier jaar in het Witte Huis zit.” Het is een feit dat de drie graven Poslavsky, broers van zijn vader, door Stalin zijn geliquideerd omdat ze tsaristische officieren waren. Maar nu is het
1984.
De ongewone onaangenaamheid tussen ons die tijdens het telefoongesprek ontstond, zou een ongewoon vervolg krijgen. Ik
vertelde namelijk Willem Brugsma te hebben gevetood ten faveure van André Spoor. Daarop begon hij een tirade tegen
Spoor dat deze een kleurloze figuur is en dergelijke aantijgingen, waarop ik reageerde: „Je leest De Telegraaf. Je weet niet
wat Spoor in de NRC schrijft. Hoe kan je dit nu zeggen?”
Waarop Lex kortaf zei: „Sorry, ik moet afbreken Wim. Ik heb
een afspraak om 11 uur.” Spoor is eigenlijk inderdaad kleurloos, maar ik zal niet vergeten dat hij in 1972, toen ik alleen
stond tegenover Luns, hij een hoofdartikel in NRC Handelsblad
406 Peter Ackroyd, T.S. Eliot, A Life, Simon & Schuster, New York, 1984. Recensie in
Newsweek, 3 december 1984.
407 Mijn grootmoeder.
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Peter Ackroyd.406 Gene Lyons schrijft: „There is plenty of evidence that the brooding dislike, or fear, of women that was so
clearly evident in Eliot’s early work had deep psychological
origins. ‘The terrible disaster’ of his first marriage contributed
so much to the poet’s pessimism and unhappiness, resulting in
part from what Ackroyd describes as near-total ‘sexual failure’.”
Wat zou Alice Miller van het leven van Elliott hebben gebakken? Afkeer en angst voor vrouwen? Integendeel: ze zijn in
mijn leven een onhaalbare kaart gebleken. Het zou een vorm
van oneerlijkheid zijn geweest er grapjes mee uit te halen.
Jan den Hartog zit in het televisieprogramma Rur van Jan Lenferink, de schrijver Ischa Meijer „als een kostbaar nationaal bezit” aan te prijzen. Hij zou in München een cabaret hebben
opgevoerd: „Die frisse fröhliche Juden Jungen aus Holland”,
alsof het er iets toe zou doen of iemand van Joodse afkomst is.
„Zuinig zijn op die man,” adviseerde Den Hartog het publiek.
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zette dat ik gelijk had en dat de scheve schaatsen van Luns wel
degelijk onderzocht dienden te worden. Overigens nooit gebeurd, natuurlijk. Een dergelijke botsing met Lex Poslavsky is
echter hoogst zeldzaam.
Kees Buurman, die nu voor Karel de Graaf en de AVRO-televisie werkt, vroeg of ik een gesprek met Bouterse kon regelen.
Ik zei voor 2.500 gulden mijn best te zullen doen, maar veranderde mijn aanbod en zei: „Als je mij op AVRO krijgt met het
Claus-boekje, zal ik zien wat ik in Paramaribo kan bereiken en
dan laat ik de 2.500 gulden vallen.”
„Dat ruikt naar chantage, maar ik vind het een prima voorstel,”
antwoordde hij.
Ik belde dus Harvey Naarendorp, die zei dat deze zaken voortaan door Herrenberg of Wijdenbos werden geregeld. Hij gaf
me de nummers. Ik belde Henk op, wat enigszins onwennig
begon na zo lange tijd. Ik legde het uit. Hij antwoordde: „Ik
vind Karel de Graaf een smeerlap, maar ik zal de bevelhebber
niet beïnvloeden en hem zelf laten besluiten.” Eigenlijk vind ik
Karel de Graaf ook een arrogante kloot, maar Buurman is okay,
die ken ik al jaren als adept van Enkelaar.
Newsweek bericht over de Rajneeshpuram in Oregon in de VS
waar Bhagwan nu beschikt over 68 Rolls Royces. Zeer onfris
voor „een ziener”. Er werd al 110 miljoen dollars in de commune geïnvesteerd. „Jesus saves, Moses invests, Bhagwan
buys”, aldus de bumper stickers. Er wonen nu 6.000 volgelingen.
Bhagwan denkt, dat tweederde van de wereldbevolking aan
AIDS zal overlijden, daarom, schrijft het weekblad, moeten er
„condoms and rubber gloves” worden gedragen „during sexual intercourse”. Wie de commune tijdelijk verlaat moet melden of hij seks heeft gehad tijdens de afwezigheid. Als dat het
geval is, wordt er een oranje kraal aan hun ketting vastgemaakt
ten teken dat het deze persoon gedurende tien dagen verboden
is seks te hebben. Na de berichten dat AIDS zou kunnen worden overgedragen via speeksel werd een order uitgevaardigd
dat er niet meer mocht worden gezoend. De Sannyasins vinden het allemaal best. „Kisses, I have had them all my life. We
will just rub our faces together,” aldus Ma Prem Isebel. De
Amerikaanse regering schijnt de groep liever te zien vertrekken. Er wordt aan een smoes gewerkt om de Bhagwan te kunnen uitwijzen. Ja, zo opereert Amerika.408
In drie kwartier samen met Enkelaar een aantal zaken voor het
komende symposium geregeld. Carel noemde het initiatief de
408 Newsweek, 3 december 1984.
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Enkelaar – Lurvink – jij
ALERDINK FOUNDATION
Elkerbout – Kool

Hij zocht nog iemand, misschien Jan Herselman van Veronica,
die de financiën zou gaan doen. Er zou een kantoortje in Londen komen en een kantoortje op het kasteel. Het klopte allemaal niet, maar ik hield me stil.
409 De secretaresse van Enkelaar.
410 Zie bijlage 66. De versie van 8 december.
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Lurvinck Group. Ik zei: „Nee, dat moet je niet doen, laat het
nou de Alerdinck Foundation heten.” Hij belde Frans op, het
was akkoord. Lurvink had over mijn ingeleverde rapport en de
passage over een „general statement” dat op de komende conferentie overeengekomen moet worden, gezegd tegen Riet
van de Poppe:409 „Ik kreeg er tranen van in mijn ogen.”
Carel wilde echter wijzigingen in de opzet van het symposium
aanbrengen. „Ik heb er nu Leo Kool en Ben Elkerbout als
waarnemers ingezet.” Wat ook weer een verrassing was die
niet was afgesproken. Daarom zei ik: „Sorry, Carel, maar heb
je gedacht hoe NBC en de Sovjettelevisie daarop zullen reageren.” Dat kon hem niets schelen. Hij wist niet eens of hij wel
met NBC in zee wilde gaan, ook al kwamen zij naar Zwolle:
„Misschien wordt het wel CBS.” De uitvoering van Alerdinckprojecten moest volgens Enkelaar door de NOS worden uitgevoerd. „Dat is niet erg hoffelijk tegenover de Amerikanen en
de sovjets, die je naar hier uitnodigt.” En ik dacht: zonder de
Amerikanen hebben we toch de faciliteiten en het geld niet om
de plannen werkelijk uit te voeren.”
Onze conferentie stond in concept al op papier.410 Ik wist niet
wat ik zag toen ik opmerkte dat ik met Link van Bruggen tot
rapporteur was gebombardeerd, en vrijwel onderaan het lijstje
terecht was gekomen. Vanaf onze eerste ontmoeting was me
verzekerd dat Lurvink, Enkelaar, en Oltmans, het driemanschap was dat de zaak had geïnitieerd. Wat ik toen echter niet
wist, was dat de heren al een blauwtje in Moskou hadden gelopen. En tot de conclusie waren gekomen dat – wilde het plan
slagen – ze gebruik zouden moeten kunnen maken van het
vertrouwen dat ik tussen 1971 en 1984 in Moskou had opgebouwd. Maar nu was de buit binnen, en dus ik zakte tot de
vierde naam vanonderen. Ik zei eerst niets.
„Hoe ga je nu verder met Den Alerdinck?” vroeg ik. Enkelaar
nam een stuk papier en schreef:
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Ben naar Thermos gegaan; was aan een sauna toe.
Carel belde me in de avond op. Hij las het eindontwerp van het
statement voor de conferentie voor. Ik heb er de nodige twijfels
over, want voorzitter Spoor weet eigenlijk niets van deze zaken
af, of van wat er al bekokstoofd is. Vervolgens vroeg ik met enige omzichtigheid dat ik me wel enigszins onwennig voelde omdat ik onderaan de lijst van het symposium was geplaatst. Hij gaf
een antwoord wat niet alleen Enkelaar, maar mijn situatie anno
1984 perfect weergaf: „Wat had je dan gedacht!” riep hij uit.
„Adviseur ‘Alerdinck Foundation?’ Dat ben je ook, maar je
bent meer persoonlijk adviseur van mij. Wat had je gedacht,
Willem, wanneer ik zou hebben gedaan wat jij wilt, besef je dan
wat er morgen in Vrij Nederland zou staan?”
Hierin had hij gelijk. Mijn reputatie is sinds 1956 met vereende
krachten vanuit Den Haag en elders systematisch afgebroken,
zodanig dat zelfs Enkelaar niet anders dan in bedekte termen
met mijn naam op de proppen durft te komen. Zonder mij was
de komende conferentie helemaal niet van de grond gekomen,
maar om verder geen onnodige tegenwind te incasseren, moet
mijn medewerkerschap slechts in de marge genoemd worden.
De naweeën van de affaire Indonesië, Sukarno en Nieuw-Guinea. Te bespottelijk voor woorden, maar dit is Nederland.
Vanmiddag liep erin de Leidsestraat een lange, slungelachtige
man, die me begon uit te schelden: „Willem Oltmans, imbeciel, vuile marxist!” Hij riep het allemaal heel hard. Ik nam absoluut geen notitie van hem, maar hoorde hem nog achterna
schreeuwen. Dàt is de naam die ik heb.
8 december 1984

Ik kon niet meer slapen en was al om 07:30 uur in de polders.
Later speelde ik piano en dacht aan de adviezen van Eduard.
Toen ik hem vertelde over de Alerdinck Foundation en hoe de
intriges alweer van de grond waren gekomen, zei hij bijvoorbeeld: „Je moet je op die conferentie bepalen tot een opmerking van tijd tot tijd – no more.” Waar haalt hij deze wijsheid
vandaan? Of: „Als Lurvink je iets gaat aanbieden, hap dan niet
meteen toe. Houd het in beraad. Ik ken jou. Doe kalm aan.”
Hij had kritiek op de laatste pagina van mijn rapport. Ook dat
was in de roos. Ik heb het herschreven.
Vladimir Dounayev van de staatstelevisie en Michael Ozerov,
redacteur van Sovjetskaja Rossia zijn gearriveerd. Carel Enkelaar, die de afgelopen dagen minstens driemaal de zin uitbracht:
„Je wordt niet voor niets hoofd van de NOS programmadienst”,
zou André Spoor nader inlichten.
258

411 NRC Handelsblad, 6 december 1984.
412 Jean-Paul Sartre, Esquisse d’une théorie des émotions. Oorspronkelijke uitgave:
1939 In het Nederlands: Magie en emotie: schets van een theorie van de gemoedsbewegingen, Boom, Meppel, Amsterdam, 1981.
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Dounayev is overigens een zwaargewicht met de nodige internationale ervaring gebleken. Hij benadrukte vrijwel meteen
dat het in Moskou niemand was ontgaan dat de Amerikanen de
kat uit de boom keken en medewerkers vanuit Londen hadden
afgevaardigd. Wat ontegenzeggelijk waar was. Tegen mij zei
Dounayev zelfs: „Without you, they can forget the entire project.” Hij vond het ook slim dat ik zelf naar Moskou was gekomen om de plannen toe te lichten, en niet had geprobeerd het
via een telex te regelen. Ik nam beiden heren mee naar de Oesterbar en gaf hen de doelstellingen op papier. Ze slapen in het
American Hotel en zouden tot woensdag willen blijven. Dat
gaf hen de gelegenheid om de ambassade in Den Haag over de
conferentie in te lichten. „Je weet, hoe dit gaat bij ons,” aldus
Dounayev. „Wanneer er positieve telegrammen uit Den Haag
komen, dan komen die adviezen op nog belangrijker plaatsen
in Moskou terecht dan Lomeiko of Korolev en dan kunnen we
alleen maar sneller werken.”
Ik telefoneerde lang met André Spoor die net uit New York
was gearriveerd. We liggen op één lijn. Ik denk in hem nog
steeds een prima bondgenoot in dit spel van intriges en geklier
te hebben.
Ik vroeg Eduard: „Doe je een schietgebedje voor me?”
„Ik doe niet anders,” antwoordde hij.
Ik ga nu op Schiphol William Rademaekers van Time afhalen,
en dan zullen we in de Bentley van Lurvink naar Zwolle rijden.
Professor Nico Frijda gaat bij Cambridge University Press zijn
boek The Emotions. uitgeven. Fred Backus sprak met hem.411
Sartre schreef er ook over.412 In zijn essay stelde Sartre dat emoties niet binnen in ons zitten, maar de plaats vormen waarmee
we naar de buitenwereld kijken. Frijda is het met Sartre’s stelling, dat emoties een manipulatie van de buitenwereld zouden
zijn, niet eens. Hij ziet emoties als „primair een functionele
manier om met de buitenwereld om te gaan.” Frijda: „Emoties
zijn niet alleen maar subjectieve gevoelens. Het zijn manieren
om tegenover de buitenwereld te staan, of tegenover zaken
waar men alleen maar aan denkt. Ze bepalen in hoge mate het
gedrag.” En verderop: „Als je emoties ziet als een proces van
informatieverwerking en onderkent dat ze ergens voor dienen,
dan moet je een machine kunnen maken die emoties heeft.”
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Backus vraagt of emoties soms een ontkenning van de werkelijkheid zijn. „Ja, de meeste pijn en angst die mensen voelen,
heeft met het blijven vasthouden aan een illusie te maken.” Dat
is dus een waarheid als een koe, die lang niet iedereen zich realiseert, en vooral, die maar enkelen weten te organiseren.
„Echt verdriet en echte wanhoop,” aldus Frijda, „behoren tot
de moeilijkste emoties om te hebben.” Dit bewijzen de voorgaande pagina’s rond Eduard Voorbach.
9 december 1984

Ben onderweg naar Zwolle met Rademaekers en Agnotti.
10 december 1984

Hotel Wientjes
William Rademaekers was een aardige kerel. We gingen rijsttafel eten en vervolgens reed Lurvinks blonde chauffeur Philip
Diepstra, met een gemiddelde snelheid van 170 kilometer per
uur, ons in één uur en vijf minuten naar Zwolle.
Carel Enkelaar – gesierd met decoratie op een zwart pak (te
netjes) – verwelkomde iedereen. Ik was erg blij toen André
Spoor arriveerde, ook vanwege zijn kaliber tussen alle typisch
Hollandse scharrelaars. Lurvink besloot tot een late entrance, hij
kwam drie kwartier te laat en zeilde binnen met een camel jas
om zijn schouders, waardoor – inbegrepen wat hij uitstraalde –
mijn eerste indruk van de man meteen al ongunstig was. Carel
zei zijn hart te hebben vastgehouden over mijn eerste ontmoeting met Lurvink. Ik helemaal niet. Hij zal wel okay zijn, maar
mijn rode lichten knipperden aan, en dat is een slecht teken.
Hij is een anekdoten verteller – in dat opzicht dus „een concurrent” – maar goed, we zullen roeien met de riemen die we
hebben.
Gisteravond was er eerst een diner. Behalve Frans Lurvink en
Carel Enkelaar waren aanwezig: André Spoor, Link van Bruggen (dus toch), Joe Angotti, William Rademaekers, Vladimir
Dounayev, Michael Ozerov, en ik. Lurvink hield een toespraakje over het thema hoe geld kon worden ingezet om de
vrede te helpen bevorderen. Dus als ondernemer had hij Carel
gezocht en gevonden als entrepreneur in de media.
Hij bracht ook mij hulde en zei, dat ik een wereldrecord had
gebroken door in drie weken een internationale journalistenconferentie in elkaar te timmeren.
Carel droeg ook zijn steentje bij en zei dat, toen Lurvink hem
om advies had gevraagd, hij Leo Kool en Ben Elkerbout had
geraadpleegd. Tegen mij zei hij dat hij mij als eerste had inge260

11 december 1984

Zwolle
Lurvinks opgekochte plek
schijnt ooit het domein van
de Van Dedems te zijn geweest. Omdat de Lurvinks
geen familiewapen hadden,
maar Frans zijn moeder blijkbaar wel, schijnt men er in geslaagd te zijn een mengelmoes van een en ander tot stand te
brengen, welk merk nu aan de muren hangt, en in het tafelzilver is getjapt. De dinertafel was linea recta uit een Hollywoodfilm overgenomen, heel mooi, maar daarvoor was niemand
naar Zwolle gekomen. Boven alle schilderijen en familieportretten brandden lampjes. Het huis was een soort museum;
geen thuis waarin werd geleefd en gewoond. Nergens boeken
natuurlijk, of tijdschriften, niets. Absoluut geen sfeer. Hopeloos
dus. De vijver van de Van Dedems was prachtig. Lurvink stond
er op deze aan de gasten te laten zien.
De zuster van Lurvink leidde de hele show. Een leraar van de
hotelschool in Zwolle verschaftte de eterij en studenten van die
school waren ingehuurd om te bedienen. Een Lurvink-koopje
dus.
De conferentie zelf verliep prima onder voorzitterschap van de
soepele, vriendelijk, de Quay-achtige schipperaar, André
Spoor. Carel Enkelaar zat aan een bijzettafel met enkele heren
en sprak er voortduren (te hard) doorheen wat zeer hinderlijk
was. Carel was zenuwachtig, dat was duidelijk. Dounayev
speelde de eerste viool aan Sovjetzijde. Angotti aan Amerikaanse kant.
Dounayev stelde voor een documentaire van een uur te maken
over de beroemde ontmoeting van Sovjet- en Amerikaanse
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schakeld, maar al met al was Carel – een paar onwaarheden
daargelaten – eerlijk.
Vanmorgen begaven we ons dus naar het kasteel. Lurvink
koopt niet alleen oude failliet gegane fabrieken, maar kalefatert
blijkbaar ook oude kasteeltjes op, en omdat hij eigenlijk geen
smaak heeft, zag het er allemaal poenig en nouveau-richerig
uit. De Pleyel-vleugel leek in ieder geval nergens op, onbespeelbaar. De conferentie was begonnen.
Om 12:00 uur gingen een boswandeling maken om de beraadslagingen even te onderbreken. Joe Angotti, met wie ik samen
wandelde, zei: „We make fantastically fast progress, against all
my expectations.”
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troepen bij de Elbe aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Leo Kool zei dat Henk Suèr van de NOS ook een dergelijk
plan koesterde en dat dit onderzocht moet worden.
Carel probeerde documentaire-ideeën die op Den Alerdinck
werden bedacht onder de vleugels van de NOS te schuiven,
maar daar stak Angotti, gesteund door Spoor, snel een stokje
voor. Het moesten internationale producties te worden. Elkerbout en Kool dropen met zure gezichten af.
Ook vandaag sprak Carel Enkelaar tijdens het avondeten. Heel
lucide zei hij: „We do not know where we are going, but we
are making a positive start.” Dounayev verklaarde tijdens een
tafelspeech dat hij wel eens twee maanden onderhandelingen
over een belangrijke zaak bijwoonde, terwijl er uiteindelijk
geen overeenstemming werd bereikt over het maken van programma’s. Op Den Alerdinck was in één ochtend een akkoord
bereikt. Hij zweepte zichzelf tot een hoge staat van opwinding
op, en leek elk moment in tranen uit te barsten. Ik ken dit
fenomeen langzamerhand, met name uit Moskou, en begreep
dat het met een korreltje zout moest worden genomen, en deel
uit maakte van de vertoning.
Angotti, daarop eveneens tot tranen toe geroerd, vertelde dat
NBC-televisie een soortgelijke gezamenlijke maaltijd in Moskou had georganiseerd. Aan het einde van die geslaagde partij
was een Sovjettechnicus vergezeld van een tolk naar hem toe
gekomen met de mededeling: „Als er een oorlog tussen onze
landen komt en ik sta tegenover u, dan zal ik niet schieten.”
Frans Lurvink droeg ook zijn steentje bij. Hij vertelde altijd
met succes door het leven te zijn gegaan, vooral financieel, en
als gevolg daarvan was zijn ego navenant gestreeld. Maar deze
dagen en deze bijeenkomst op Den Alerdinck had hem meer
bevredigd dan enige andere dag in zijn leven. Want nu had hij
voor het eerst iets bereikt: „ (…) for the public good and the
world in general.” Hij leek het te menen. André Spoor was het
later eens, dat hij wellicht oprecht was geweest.413
Carel zat overigens tijdens het diner aan Angotti te vertellen
dat ik hem voor de rechter had gesleept toen de NOS mijn film
met George de Mohrenschildt had zoekgemaakt. De NOS –
had volgens Carel – alleen maar drie waardevolle minuten van
de 40 minuten durende opname bewaard omdat de rest van het
materiaal over de drie chihuahua’s van de familie ging. Angotti
413 Dat zou tegenvallen: het was Lurvink vooral te doen om het leggen van internationale contacten, die hij op deze wijze kocht. De val van het Kremlin naderde: Lurvink
zag zo kansen om oude fabrieken in Oost-Europa op te kopen en nieuw leven in te
blazen.
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414 Herald Tribune, 11 december 1984.

263

Amsterdam

leek te geloven dat de film verder geen waarde had gehad. Ik
deed er maar het zwijgen toe. Overigens, al was André Spoor
van mening dat Carel meeviel, in wezen zag hij hem toch als
een patjepeeër. Ik ried hem aan zich op Lurvink te concentreren met het oog op het afstemmen van de meningen van deze
heren op elkaar.
Ik zou de eerste vijfduizend gulden na afloop van dit samenzijn
in Zwolle overhandigd krijgen. Dat werd niet nagekomen.
Lurvink was onbereikbaar, ondanks alle telefoontjes van Carel
om hem op te sporen. I had delivered the goods, en de conferentie
in elkaar getimmerd, maar werd er niet op tijd voor betaald. Ik
zei er niet teveel over, maar het geeft wel aan met wat voor
mensen je bezig bent.
Er waren soortgelijke problemen met het aan beide Russen
toegezegde daghonorarium; zelf met het uitchecken van de heren uit het American Hotel waren er strubbelingen over de betaling van de kamers.
Ben samen met André Spoor van Zwolle naar Utrecht getreind, waar hij naar Den Haag overstapte.
Peters première van Der Rosenkavalier onder Sir Georg Solti
heeft plaats gehad en de Herald Tribune schrijft dat de voorstelling door koningin-moeder Elisabeth werd bijgewoond. Ik
ben trots op Peter, die aan de uitvoering meewerkte en zal hem
dit duidelijk zeggen.414
Ik belde Henk Hofland, die zijn serie artikelen vanuit de USSR
in zijn huis in Zuid-Frankrijk heeft geschreven. Hij had veel
hulp gehad van Volodja Molchanov. „Ja, hij vertelde me, dat
hij de la met ons dossier heeft open getrokken op de Sovjetambassade in Den Haag over het befaamde incident met De Telegraaf uit 1972,” zei ik. Maar op de een of andere manier ontstond er een misverstand, want Henk antwoordde: „Wat is
Molchanov een leugenaar. Jouw naam is niet gevallen in Moskou.” Wat moet je er nu van denken? Ik geloof Henk (helaas),
maar aan de andere kant, Molchanov kennende, die vrij open
is in deze zaken, kan ik me niet voorstellen dat het incident met
de Sovjetdiplomaten in mijn huis niet tussen hen ter sprake zou
zijn gekomen.
Tot dusverre hadden we de eerste Alerdinck-conferentie bewust buiten de publiciteit gehouden. Oud-ambassadeur Romanov in Moskou had met kracht geadviseerd een communiqué uit te geven, want je houdt zoiets niet onder tafel, al was
het alleen maar vanwege de inlichtingendiensten, die zoiets lij-
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delijk toe zien, en hun kanalen kunnen gebruiken om de zaak
in een ongunstig daglicht te stellen. Carel belde dan ook ’s
avonds op om te zeggen dat er gelekt werd en de zaak op straat
zou komen.
Ik schreef Carel later in een memo teleurgesteld te zijn dat ik
als enige niet betaald was voor wat ik had gedaan. Om maar
niet te spreken over wat ik zelf had voorgeschoten.
De Haagse Post heeft een verhaal gehad over potenrammers:
„Het Vliegenbos, vroeger was dat al zo, als je je verveelde dan
ging je daar een poot (homo) tikken. Poten zijn een gemakkelijke prooi, als je moet kiezen tussen een beer van een kerel en
een mietje, dan pak je toch een mietje?” aldus deze homohater.415 „Het loon van Lubbers en consorten gaat omhoog, maar
mijn uitkering gaat naar beneden,” zegt Rob. Ze mogen wel
stemmen, maar op wie dan? Op Den Uyl en consorten. Die
mogen ze wat Rob betreft ook op Pampus zetten. Op wie ze
ook stemmen het helpt geen tering. Acht pagina’s geklets van
Lieve Joris. Je brengt er alleen maar meer criminele figuren
mee op ideeën.
Cuba en de VS schijnen overeenstemming te hebben bereikt
over het terugzenden naar Havana van 2.500 Cubaanse misdadige en „mental patients”, die in 1980 met de 125.000 Cubaanse vluchtelingen, die president Jimmy Carter binnenliet,
waren meegekomen. Het zoveelste gebaar van Havana dat
verder niets zal uithalen in de totale betrekkingen.416
Wat me bijzonder veel genoegen doet, is dat Nicaragua, de
Sandinisten en Daniel Ortega een klinkende overwinning behaalden bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. De regering in Managua stond volkomen in haar recht om een
klacht tegen de VS in te dienen vanwege de Amerikaanse steun
aan de fascistische contra’s, en om die reden ook schadevergoeding kon eisen van de VS. Time spreekt van „een public relations
moeras” waar Washington in terecht is gekomen. De Amerikanen laten natuurlijk weten dat ze in dit geval niet „the compulsory jurisdiction” van het Gerechtshof over zaken die Centraal-Amerika betreft zullen aanvaarden. Wat laten ze zich weer
in de kaart kijken.417 Ze schreeuwen moord en brand als anderen zich onttrekken aan internationale rechtspraak, maar als het
ze zelf niet uitkomt, doen ze precies hetzelfde.
Union Carbide stelt 830.000 dollar beschikbaar aan de familie’s
van de meer dan tweeduizend doden, waaronder zeker 500
415 Haagse Post, 8 december 1984.
416 The New York Times, Bernard Gwertzman, 10 december 1984.
417 Time, 10 december 1984.
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13 december 1984

Brussel, Europa Hotel
Stralend zonnig weer. Ben hier met Eduard naartoe gereden en
het zijn heerlijke dagen.
14 december 1984

Amerbos
Gisteren brachten we een bezoek aan mijn, nu, hoogbejaarde
vriendin, Déliane de Ramaix-van Weede op Château Bouillon
te Baulers, bij Nijvel.418 Zij is nu 94 jaar en hoopt geen 100 te
worden. We gebruikten tegen 16:00 uur een echt Belgisch goûter, zoals ik me dit herinner uit mijn kindertijd bij de Poslavsky’s op de Villa des Maronniers in Sprimont in de Ardennen.
Madame zat als altijd vol humor. Mevrouw de Ramaix is een
dame van adellijke huize, die in deze tijd niet meer worden gemaakt. Every inch a lady en toch ook met de tijd meegegaan, gekleed in een lange zwarte broek en een blouse.
Desi Bouterse heeft gezegd dat Nederland binnenkort zal vragen om over de hervatting van de ontwikkelingshulp te mogen
komen praten.419 Als hij dat gedaan heeft, wat sterk valt te betwijfelen gezien dit bericht in De Telegraaf verscheen, zou het
een stomme streek zijn, want nu – als dit voornemen zou bestaan – zal het zeker worden afgeblazen.
Marcel Haenen heeft op de achterpagina van NRC Handelsblad
over mijn Claus-boekje geschreven.420
In The New York Times werd gewezen op „a return of enchantment, our desire for fantasy and science fiction (…) which is
scary.” 421 Het is inderdaad beangstigend. De econoom en historicus Robert Heilbroner wordt als volgt geciteerd: „The expressions of fantasy that we are seeing in the culture are rising
like antibodies to fight the disease of sterile rationality that prevails in our society.” Betekent dit tevens het gevaar van „a drift
towards authoritarianism,” zoals de Times schrijft? Er zou een
418
419
420
421

Zie Memoires in de periodes 1925-1957, 1959-1961, 1964-68, 1971-1978, 1981
De Telegraaf, 14 december 1984.
Zie bijlage 67.
The New York Times, 27 november 1984.
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kinderen, in Bhopal. Een schadevergoeding die een druppel op
de gloeiende plaat is. Legertjes van advocaten in India en de VS
hebben voor een totaalbedrag van 35 miljard dollar aan schadeclaims in behandeling genomen. Reeds zevenduizend personen hebben claims ingediend. Door het ongeluk was een gigantische en dodelijke gifwolk vrij gekomen.
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stroom van boeken en films verschijnen „reflecting undemocratic and medieval attitudes” tot en met, wat zeer populair
schijnt te zijn geworden „space-age fairy tales.” Sciencefiction
boeken maken de helft uit van de tien populairste boeken.
Sommige van deze moderne „sprookjes” verkopen tien miljoen exemplaren.
Er is sprake van een herleving van mythe en van mystiek.
„Myth is a way of explaining good and evil and man’s place in
the universe: mysticism evades the riddle of good and evil, aspiring to offer a coherent world view by blurring the hard
edges of reality with vague notions of oneness,” aldus de Times.
Vooral wanneer het blad schrijft dat „mankind needs myths,
and we have been without them for a long time,” vrees ik, dat
er in de ruimte wordt gezwetst.
James Joyce en William Faulkner „incorporated myths into
finely honed descriptions of daily life. (…) Today many of our
leading writers avoid real-life settings altogether. They place
their stories in a mythic past or future and infuse them with
magical elements from Günter Grass to Doris Lessing to Isaac
B. Singer and Umberto Eco.”
Ik ga op dit onderwerp in, omdat ik al heel lang het hanteren
van sprookjeswerelden en onzin als een uiterst schadelijk bezigheid zie die de goegemeente alleen maar verhindert om met
de werkelijkheid vierkant in aanraking te komen. „What has
inspired today’s return of mystical symbols and themes? Discussions with psychologists suggest that it may be provoked in part
by a widespread, psychic malaise whose symptoms include a
loss of vitality of the self and a sense of emptiness. ‘People do
not feel real, and do not know what is real anymore,’” aldus
psycholoog Gil Katz. Psychiater Otto Kernberg meent: „The
fascination with enchantment may be related to the social
stresses growing out of the technological revolutions. It is possible that profound cultural changes induce mass-behavior that
is less rational and more infantile.” Hij vervolgde: „The preOedipal stage is more primitive and is prone to fantastic distortions. There is a split between sadistic and idealistic drives.”
James Hillman schreef: „The shift from assembly-line industries
to computers and robots has forced us to learn new skills and
altered our living patterns. It has put us back in kindergarten,
evoking the child in us all, good and bad qualities alike, including the power of renewal and of the imagination.” Dus een terugkeer naar het Jungiaanse kind-archetype. Goethe schreef al
over cultuur-historische cycli en volgens de cultuur historicus
William Phillips ondergaan we momenteel weer een duikeling.
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groping effort to find a replacement for the world
view we have lost. But it
does not work. What Daniel
Bell has said about religions
is also true of the shaping of
a world view: It cannot be
manufactured by political
theorists or religious demagogues, but must “grow out
of the deepest needs of individuals, sharing a common
wakening,” and cannot be
created by “engineers of the
soul.”
Moreover, a subtle authoritarianism pervades the
trend – for example, a feudal social order wherein
lords have absolute rule by
divine right, and largerthan-life heroes whose very
existence discredits the notion of the equality of
mankind. This may have
ominous political and social
implications. Individuals
torn by anxiety and confusion always have a tendency
to give up their freedom to
half-baked ideologies and
self-proclaimed messiahs,
but that tendency is enhanced during periods of
rapid social change, like today. Among those who are
fearful of this possibility is
Dr. Kernberg, who suggests
that, at such times, people
may easily fall under the
spell of charismatic leaders
who present “simple,
grandiose ideas that can
easily be communicated to
the group. Their simplistic
ideologies have a soothing,

healing effect.”
The shaping of a new unifying vision will be a slow
process, immune to tinkering or ready-made panaceas.
We will have to live with
confusion and uncertainty
for some time. Our dilemma
can be likened to that of the
14th century – what might
be called another “fourth
stage” in Goethe’s scheme –
when there was a burst of
mysticism as the old feudal
order and the total dominion
of the church were disintegrating. After that century of
disorder and confusion, a
new cycle began with the
Renaissance and the Reformation.
For now, though, there
are more questions than answers. The “true question,”
as Norman Mailer puts it,
may be:
“Is the spiritual air poisoned beyond repair? Is
there no saving reaction in
it? One sees a collective loss
of energy, which is a reflection of factors so huge they
are beyond comprehension.
The economic index goes
up, but human energy recedes. I expect that we’re
going to have odd convulsions, surrealistic events,
that terrorism will increase.
“The situation is not entirely without hope. There
may be vast potential out
there. I don’t see the way
yet. There is a thinning of
the mist, but no light
yet….”

Warempel, Matroos Vos, het liefje van Gerard Reve haalt de
omslag van Haagse Post met een zwoel gekleurd bloot bovenlijf.422
„Voor de aanvang van het gesprek, dat plaats vindt in zijn flat te
422 Haagse Post, 15 december 1984. Matroos Vos is het alias van Joop Schafthuizen.
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The Enlightenment epoch
is winding down to a rasping demise. There is no coherent vision guiding the
culture and no uniform,
shared set of meanings by
which individuals can lend
larger significance to their
own experience or to the
events of the world as a
whole. “The result,” says
the cultural critic William
Phillips, “is intellectual
chaos – cacophony of contradictory opinions spreading all over the political and
ideological map.”
The collapse of a coherent world view is, in my
view, the root of the psychic
numbness that many psychologists describe as the
contemporary
malaise.
Moreover, it is this sense
that things are unglued, that
life and the world have lost
their meaning, that is behind
many of the widely expressed fears that there may
not be a future for our children, that the quality of life
is deteriorating, that the
world will be annihilated by
nuclear weapons or chemical poisons. Of course, there
are real dangers today, but
were we at the first stage of
a cycle – at the beginning of
the Enlightenment, for example – we would be able to
tolerate such risks. There
would be a sense of hope,
not doom.
The emergence of archaic, mystical motifs in the
culture today represents a
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Schiedam, schiet Joop Schafthuizen nog snel even in een andere broek, waardoor een paars-lila gestreept onderbroekje zichtbaar wordt,” zo meldt Tom Rooduijn in gesprek met de
legendarische Matroos Vos van Gerard Reve, de nationale
volksschrijver. Hij treedt op als „secretaris, archivaris en penningmeester van de B.V. Gerard Reve”, zijn gevleugeld uitspraak is: „Ik doe niets buiten mijn man om.” Als ik zo’n reportage lees ben ik zeer dankbaar met een vriend als Peter, en
ook Eduard.
15 december 1984

Ambassadeur Henk Heidweiller gaat alweer vertrekken. Carlo
Spier wordt zijn opvolger, dus weer een vertrouweling van
Bouterse op die post.
Wim Klinkenberg belde. Het artikel van Haenen in de NRC
over mijn Claus-boekje vond hij „verschrikkelijk.”
Er wordt weer zwaar met mijn telefoon geklierd: ik belde
André Spoor en kon hem niet verstaan.
Stuart Gold, de advocaat van Ariel Sharon tegen Time heeft gezegd dat het blad bereid is een correctie te overwegen of het terugnemen van het artikel. Dan vervalt het uitbetalen van een
schadevergoeding van 50 miljoen dollar die geëist werd.
Alfred Vierling belde: „Jij hebt toch wel invloed. Bastianen van
de Volkskrant is (na mijn pleidooi – W.O.) toch bereid een brief
van Vierling over de dieren en het ritueel slachten ervan te
plaatsen.”
De Volkskrant schrijft dat Desi Bouterse bereid is in overleg te
gaan met het Surinaamse verzet in Nederland. Maar André
Haakmat brengt de klad in dit bericht met het volgende: „Alleen Fred Derby is naast de militairen voorstander van de hervatting van de ontwikkelingshulp. Niemand heeft ons verder
gevraagd hier te pleiten voor hervatting van de hulp want ie268

423 De Volkskrant, 15 december 1984.
424 The New York Times, 11 december 1984, Daniel Goleman.
425 Olof Lagercrantz, August Strindberg, Farrar Straus & Giroux,New York, 1984. Besproken in The New York Times, 8 december 1984, door Eva Hoffman.
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dereen vreest terecht dat Bouterse het geld toch alleen maar
gebruikt voor wapenaankopen.” Afgezien van het feit dat dit
niet waar is, laat het de onbetrouwbaarheid van Haakmat zien,
die enerzijds van de daken schreeuwt met Bouterse te willen
spreken maar anderzijds steken onder water blijft geven als:
„De missie kwam zeer enthousiast terug, maar ik weet wat
Bouterse voor een charmeur kan zijn in een direct gesprek.” 423
Josje Hagers komt op de voorpagina van De Telegraaf met foto’s
van het vorstelijke jachtdebuut van de zeventienjarige kroonprins Willem Alexander. Koningin Beatrix en prins Claus organiseerden het festijn op de Koninklijke domeinen met prins
Bernhard en Pieter van Vollenhoven als boven-jachtmeesters.
Ook koningin Sophie en koning Juan Carlos van Spanje waren aanwezig, net als Martin Schröder en Caspar von Oeynhausen. Drie wilde zwijnen was de buit. Tijdens het gehele
jachtseizoen zullen er 325 wilde zwijnen, 250 edelherten, 175
damherten en 24 reeën worden afgeschoten. Wat een blamage.
Ik probeer opnieuw familiestukken uit te dunnen. Er ligt nog
een berg boeken, meestal in het Latijn over Romeins recht, die
van mijn vader waren, en die ik in godsnaam maar naar antiquariaat van Gendt zal brengen. Want ik kan er op den duur
niets mee. Er is een prachtig fotoalbum met gouden letters bedrukt, gevuld met ansichtkaarten van een autoreis die op 8 augustus en 9 september 1909 door mijn grootouders werd gemaakt van Den Haag, naar Luik, Aarlen, Koblenz, Darmstadt,
Baden-Baden, Titisee, Grindelwald, Luzern, Zürich, Belfort,
Parijs, Kamerijk, Brussel en Den Haag. Ik vond een klapper
met zoveel aantekeningen in het handschrift van mijn vader dat
ik dit niet weg kan doen.
Twee miljoen Amerikanen zouden aan schizofrenie lijden. De
symptomen zijn: „confused thinking, disturbed perceptions,
such as hearing voices and a preoccupation with illogical ideas
and fantasies.” Er wordt veel aandacht besteed aan kinderen
van schizofrenen. Ook bestudeert men hoe kinderen met niet
schizo-ouders toch zelf schizofreen worden. „What characterized their parents,” schrijft Daniel Goleman, „that they habitually gave their children confusing and negative messages.” 424
Er is een biografie over August Strindberg verschenen.425 Hij
was driemaal getrouwd. Hij schijnt „an uncontrolled hatred
and disgust for in particular women, and for female sexuality in
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general” te hebben opgebouwd. Volgens de biograaf zou dit
zijn voortgekomen uit Strindbergs „internal battle between his
acute awareness of his own femininity and his desire to be no
less than a Nietzschean Superman.” Zou dit waar zijn? „Strindberg would not have become the artist he was had he not been
driven by a strong urge to tell the truth – and that truth was often vastly more complex than simple outrage would allow.”
Ik maak me al lange tijd zorgen over dit verschijnsel van geklets, over wie en wat je bent geweest, nadat je de rit hebt uitgezeten en niet langer in staat bent leugens over het afgelegde
parcours recht te zetten.
Ik was met Peter in de polders. Later hoorde ik hem beneden
in zijn kamer zingen. Het klonk mooi. Hij is „in excellent spirits”. Vreemd, dat ik naar hem luister, en niet zijn eigen vader
of moeder. Hij gaat een auditie doen in De Brakke Grond.
Toen ik tegen André Spoor zei dat ik de indruk had dat met
Reinoud Roscam Abbing, Michiel Bicker Caarten en Marcel
Haenen een waardevolle nieuwe generatie journalisten bij de
NRC was gekomen, antwoordde hij: „Maar ze hebben ook heel
wat proleten aangetrokken.” Hij had, wat dat betreft, ook nog
steeds problemen met Enkelaars proleterigheid. Ik zit daar al
twintig jaar mee opgescheept bij de NOS. André wil op 16 januari eigenlijk terugtreden uit het Den Alerdinck-initiatief.
17 december 1984

Peter kwam tegen 22:00 uur thuis van zijn auditie en was nog
steeds „very high”. Hij verklaarde me dat dit de reactie was op
twee dagen opwinding vooraf. Hij had dus een lied gezongen
dat in eerste instantie mislukte, en hij was opnieuw begonnen.
Men had hem 25 minuten aangehouden. Hij had een bandopname van de auditie gemaakt. Hij had me ook al direct na de
auditie gebeld. Hij was me zeer dankbaar dat ik deze auditie
had geregeld en herhaalde dat nogmaals voor hij om 15:15 uur
met de bus naar Schiphol vertrok. Ik begon me nu al zorgen te
maken over hoe het hem zou raken, als hij niet zou geselecteerd worden. Maar goed, hij zit intussen bij de Royal Opera
in Covent Garden op rozen. Vanavond treed hij weer op in
Der Rosenkavalier.
Een nieuwjaarskaart van Dewi Sukarno verraste me, vooral
omdat ze voorstelde dat ik naar Indonesië zou moeten komen.
Zij benadrukte dat ik als Nederlander geen visum meer nodig
heb voor dat land. Maar zou ik worden binnengelaten? 426
426 Zie bijlage 68.
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Peter en ik keken afgelopen zondag428 naar een gesprek op televisie bij VPRO-literatuur met Hans Warren, Maarten ’t Hart en
Alfred Kossman over autobiografieën en dagboeken. Warren
zei dat hij zich voelde als de grondlegger van de dagboekschrijverij. Maar eigenlijk ging er niets van hem uit, evenmin van de
anderen. Misschien leek Kossman nog de belangrijkste persoonlijkheid van de drie. Ik laat ze maar praten. De eersten zullen de laatsten zijn.
Ik ben met Wim Hazeu in Lage Vuursche een uitsmijter gaan
eten. De omslag van het eerste deel van de Memoires is gereed.
Hij begon weer over het openlijk noemen van namen, maar ik
laat me door dergelijke „angsten” om het beestje bij de naam te
noemen niet van de wijs brengen. Hij zei nog: „Het paleis
heeft Claus-boekjes laten halen.”
Als ik in Lage Vuursche ben, borrelen steeds de dierbare herinneringen op van de vele uitjes met mam – de honden mee –
waar ze dan zo intens van genoot.
Wim wilde overigens proberen ter promotie een dubbelinterview met Henk Hofland te regelen om over „vroeger” te spreken op televisie. Maar Henk, wetende hoe een slechte naam ik
heb, zal zich „als vriend” niet met me willen vertonen op de
buis.
We reden langs de drukkerij. Ik sprak met de ontwerper van de
Claus-omslag. Ik zei dat ik mijn naam liever in kleinere letters
zou hebben gezien. Ontwerpers hebben geen smaak. Hazeu
benadrukte opnieuw dat ik een zakelijke agent moest hebben.
Hij vond het walgelijk dat Lurvink en Enkelaar mij nog steeds
niet hadden betaald voor het regelen van Alerdinck I. „Enkelaar is geslepen,” aldus Wim. „Ik zat eens op een diner naast
hem. Hij vroeg of ik een vuurtje van hem wilde hebben. ‘Ja,
maar verder niets.’” 429
427 Zie bijlage 69.
428 16 december.
429 Hazeu zou zich zelf in de loop der tijd ook meer als zakenman dan als uitgever profileren
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André Schneider zit nu voor onze „zaken” in Qatar, allemaal
op introductie van mijn vriend Abdelkadir Chanderli, oudambassadeur van Algerije.427
Michail Gorbatsjov is in Londen en charmeert vele verstokte
anti-rode conservatieven, inbegrepen de ijzeren dame Margaret Thatcher. Hij lijkt steeds meer de tweede man naast Tsjernenko te zijn. Kon ik hem maar filmen.
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Ik heb een gesprek geregeld tussen mijn vriendin mevrouw
Hazeu-Sloos en Wim Hazeu. Zij schrijft nu eenmaal, en misschien kan hij haar uitgever worden.
Brigitte de Sainte-Croix belde om mij te verzekeren dat Eduard „un élève très rare” was. Het klonk me als muziek in de
oren, maar dat wist ik dus al.
19 december 1984

Lurvink vertelde dat na de Alerdinck conferentie er twee heren
van de BVD op bezoek waren geweest. Nadat hij mijn naam ter
sprake had gebracht, zei hij, dat ik er bij hen „helemaal niet zo
slecht was afgekomen.” Ze erkenden, dat ik in het Claus-boekje het voor hem had opgenomen, „maar iedere keer dat je ontkent dat Claus homo is doet dit toch pijn.”
Lurvink heeft onze think-tank nu als volgt in elkaar gezet: Hij is
de voorzitter, Carel staat aan het hoofd van de „electronic media” en André Spoor is hoofd van de schrijvende pers. Ik telefoneerde met André vóór hij naar Zwitserland vertrok. Hij
vertelde tegen Lurvink gezegd te hebben: „Ik ben er nu in, laat
mij dan ook als geweten van de club optreden.”
Robert Fack, die als jong diplomaat met Leopold Quarles van
Ufford en ambassadeur F. C. A. baron van Pallandt430 mijn gast
was op Yale University – waar ik, als voorzitter van de Yale International Club, hen een anti-Sukarno-verhaal liet afsteken,
pro politieke acties tegen Indonesië – is nu aan zijn laatste post
bezig als ambassadeur in Londen. Daan Dijksman interviewde
hem.431 Keurige mijnheer, brave diplomaat, zal nooit iets doen
wat niet in de voorschriften past en maakte hiermee een glanzende carrière op Buitenlandse Zaken. Ook mijn vriendin barones Jacqueline de Gunzburg is met hem bevriend en logeert
regelmatig bij hem in Londen.
Lex Poslavsky schrijft over onze think-tank: „Jouw rapport over
de Alerdinck Foundation bevestigde mijn wantrouwen maar ik
geeft toe, dat de pro-sovjet tendentie uitstekend verhuld verpakt is.” Hoe is het mogelijk dat een begaafd psychiater dit initiatief van ons uitlegt als pro-sovjet. Ik begrijp zoiets niet.
Ook is Poslavsky nu nogal sceptisch over Alice Miller: „Ik ben
bang dat zij over haar hoogtepunt heen is en in een modestroom terechtkomt, die de laatste jaren opnieuw de kop opsteekt.” Hij omschrijft die modestroom „als bepaald niet ten
gunste van het kind, dat geholpen moet worden. In het verlengde hiervan lag de antiautoritaire opvoeding waarvan de ge430 Floris Carcilius Anne baron van Pallandt.
431 Elseviers, 8 december 1984.
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20 december 1984

Belde René Solleveld op om te weten te komen of Peter zou
worden aangenomen voor de Jan Cremer musical. Hij wilde
Peter erin hebben. Jan Cremer had hier ook iets over gezegd,
maar het uiteindelijke besluit was nog niet gevallen.
Ik ontmoette Reinoud Roscam Abbing bij Keijzer. Hij vertelde dat er zeer veel te doen was geweest over het artikel van
432 The New York Times, 27 november 1984.
433 Harford Montgomery Hyde, Lord Alfred Douglas, a biography. Dodd, Mead, New
York, 1985.
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volgen thans op de welzijnsmarkt komen: disasters!” Hij eindigt: „Please excuse my pessimism.”
Advocaat Voetelink: „Noem mij zaterdag bij je optreden bij
Sonja liever niet…”
André Haakmat belt om te vertellen dat de auto van een van
de vrienden van het Surinaamse verzet, die met Bouterse is
gaan praten, in de fik is gestoken „als laatste waarschuwing”.
Daniel Goleman schrijft over „Freudian slips, which betray a
darker hidden meaning.” 432 De Weense psychiater was geneigd
verborgen betekenissen te zien in iedere verspreking. Cognitieve psychologen herroepen dit. Zij bestuderen nauwkeurig
„how the mind registers information and directs activity.”
Wanneer ik Peter met Theo (mijn broer) aanspreek en omgekeerd, wat zeer veel gebeurt, beweert Lex Poslavsky dat dit een
gebrek aan concentratie is. Ik denk dat het meer is. Veel meer
dan absent-mindedness, want Theo en Peter behoren tot mijn allernaasten, wat dus geen toeval is als ik ze met elkaar verwar.
Freud zelf schreef dat: „Such psycho-physiological factors as
excitement, absent-mindedness and disturbances of attention
will clearly help us very little towards an explanation. They are
only empty phrases, screens behind which we must not let ourselves be prevented from having a look.”
Harford Montgomery Hyde heeft een boek geschreven dat
binnekort wordt gepubliceerd over Lord Alfred Douglas ook wel
„Bosie” genoemd, de zoon van een half-krankzinnige Schotse
lord, op wie Oscar Wilde hopeloos verliefd werd. Bosie zou de
directe aanleiding van de ondergang van Wilde worden. Bernard Shaw en Frank Harris probeerden Wilde van verder procederen af te houden en adviseerden hem tijdig het land te verlaten. Het is een overbekende geschiedenis. Psychohistorici
zouden eens moeten uitknobbelen wat Wilde bewogen kan
hebben zijn zelfvernietiging systematisch zelf te bewerkstelligen.433
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Marcel Haenen over mijn Claus-boek van. „Hij kende kennelijk jouw voorgeschiedenis niet.”
„Heeft dat wat te maken met het boekje dat ik schreef? Dus ik
ben er mee door de mazen geslopen?”
„Dat kun je wel zeggen,” aldus Reinout.
Het blad Aktueel is met het artikel van Leon Zoeteman op de
proppen gekomen.434 DE WONDERLIJKE WEGEN VAN EEN ONBEGREPEN JOURNALIST: WILLEM OLTMANS, EEN GEAFFECTEERDE
STEEKMUG, met als tussenkop: „Rangen en standen bestaan
voor mij niet: de koningin is voor mij even belangrijk als de
werkster,” (die lieve mevrouw Hornkamp, die vele jaren Amerbos voor me redderde.) Het is eigenlijk nog waar ook, waarbij
bovendien het accent eigenlijk eerder valt op mevrouw Hornkamp dan op Beatrix. Feitelijk is de foto bij het artikel de enige
niet vervalste pagina. De reportage wemelt van de onwaarheden en onnauwkeurigheden, zoals gewoonlijk.
Harry Stack Sullivan was in de jaren twintig en dertig een beroemde psychiater in Washington. Een tijdje terug verscheen
er een biografie over hem: „Sullivan,” zegt psychiater Robert
Coles in The New York Times,435 „was one psychiatrist who
knew that poverty and injustice could undo even fairly solid
minds: could make decent, honorable and conscientious men
and women become apprehensive, doubtful of their worth:
could prompt aberrant, mean-spirited, even criminal behavior.” Sullivan overleed in 1949 tijdens een missie in Europa,
waarbij hij zich inzette tegen het gebruik van atoombommen
(na Hiroshima en Nagasaki). Sullivan bleef ongetrouwd en Coles spreekt van „episodic homosexuality”.
Ik krijg Sputnik van september 1984 toegezonden met zes pagina’s tekst uit mijn boek met Georgii Arbatov daarin overgenomen.
21 december 1984

Joe Angotti zond een telex met het standpunt van NBC versus
Den Alerdinck.436
Eduard kwam om tien uur mij en alle boeken van mijn vader
over Romeins recht ophalen om naar Van Gendt te brengen.
Er is in maart een veiling. Ze worden als collectie aangeboden.
Ze adviseerden om er twaalf bij Veilinghuis de Zon te laten
veilen, wat ik heb gedaan. Eduard zag eruit om aan flarden te
434 Actueel, 29 december 1984. IN TEKST MET EEN K.
435 The New York Times, 7 maart 1982. Helen Swick Perry, Psychiatrist of America, The
Life of Harry Stack Sullivan. Belknap/Harvard, Cambridge, 1982.
436 Zie bijlage 70.
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Zie bijlage 71
The New York Times, Stuart Diamond, 19 december 1984.
The New York Times, Walter Sullivan, 15 december 1984.
Zie bijlage 72. In 1995 zou Van der Voet mij meedelen dat ik – omdat ik Bon Voyage,
Majesteit had geschreven – niet mee mocht met het staatsbezoek van koningin Beatrix naar Indonesië. Toen zou een waardeoordeel wel van kracht zijn. Ik verloor
daardoor voor 15.000 gulden aan opdrachten.
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raggen. Hij droeg laarzen, een grijze corduroybroek en trui.
Zijn haar is nu langer.
Later lagen we boven in elkaars armen, maar hij wilde het niet
verder laten komen. Hij verkleedde zich in zijn Transavia-uniform, want hij had een vlucht.
Motke Chanoeka belde vandaag met de mededeling: „Tussen
jou en mij, geef ik prins Bernhard gelijk. Er is in Suriname niets
te beginnen…” Bedoelt hij dat alles voor niets was?
Droogleever Fortuijn gaat met pensioen en D. den Hertog
neemt het dossier Oltmans over. Hij zond prompt de eerste
zeurbrief voor 5.144,10 gulden, waar hij zeker naar kan fluiten.437
De Algemene Vergadering van de VN heeft met 147 tegen één
stem, die van Amerika, besloten dat door zal worden gegaan
met het publiceren en uitbreiden van een 273 pagina’s grote
gids inzake een lijst met de „500 potentially dangerous products that are banned, restricted or have failed to win approval
in any one of 60 countries.” Washington stemde tegen, omdat
ze de 89.000 dollar, die hiervoor begroot werd verspilling vinden. Dat zegt dan het rijkste land ter wereld. Ze liegen natuurlijk. Ze hebben heel andere en sinistere reden, als gewoonlijk.
Ze willen vrij zijn om iedere smeerlapperij, die in hun hoofd
kan opkomen, rustig te kunnen uitvoeren.438
In Florida zijn twee menselijke schedels gevonden die zevenduizend jaar oud zijn. De hersens binnen de schedels waren
grotendeels in tact. Zij bevatten nog bruikbaar DNA voor onderzoek: „The threadlike molecules that contain the information controlling cell construction function and heredity.” 439
Dat zou wat voor Delgado in Madrid zijn.
Ik had Hans van der Voet van de Rijksvoorlichtingsdienst geschreven of het waar was, dat zijn organisatie kritiek op mijn
Claus-boekje had gehad. Hij antwoordde dat een waardeoordeel op een boek van mij van de zijde van de RVD ongepast zou
zijn.440
Peter arriveerde vanavond uit Londen en at als een leeuw. We
vergaten zelfs de wijn. Toen ik naar bed ging, reed hij nog de
polders in. Hij zei dat hij nooit zou vergeten, toen we laatst in
de polders reden en zijn fiets een lekke band kreeg, dat ik tegen
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hem had gezegd: „Oh, Peter, sorry.” Zowel mijn vader als
mijn moeder zouden hetzelfde hebben gezegd. Hij is toen bij
me achterop gaan zitten met zijn fiets aan de hand.
Ook Peter wordt woedend, als er in termen van „rehabilitatie”
gesproken wordt, bijvoorbeeld door Carel Enkelaar. Volgens
Carel zou er door mijn werk voor Den Alerdinck conferentie
een rehabilitatie voor mij in de lucht zou zitten. Voor wat?
22 december 1984

Enkelaar liet me vanmorgen onverwachts halen. We hadden
een uitstekende bespreking van twee uur. Hij had een nieuwe
schets gemaakt van het Alerdinck-bestuur, waarbij Link van
Bruggen en ik naast hem als adviseurs waren geplaatst. Link
was erg emotioneel geworden over de geringe rol die hij nu
speelde. Hij had zelfs gehuild, zei Carel. Hij wilde een prominentere rol spelen. Ik kreeg de tienduizend gulden, en tekende
ervoor. Liny had balkenbrij voor Peter en mij gemaakt, wat
denk ik niet te vreten is. Zij vond Lurvink veel te goed voor
de mensheid. Hij zou volgens haar tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen.
Carel vond Ron Wunderink van de KLM „inderdaad glibberig”
en raadde me een gesprek met Jan de Soet aan. Ik mocht zijn
naam als introductie gebruiken. Ik gaf Carel een Claus-boekje
en schreef erin: „We finally made it, like Gerard Croiset always
wanted it.” Waarmee ik bedoelde dat we nu via Den Alerdinck
toch samenwerken, buiten de NOS om. Hier kan Den Haag nu
eens geen stokje voor steken.441
Enkelaar zei over de aanstaande uitzending van Sonja op zaterdag: „Ik wilde dat ze je nu eens op televisie zouden kunnen
zien zoals de werkelijke Willem Oltmans is.”
Eduard en Jan Cremer belden om me succes te wensen vanavond.
23 december 1984

Ik weet niet hoe het gisteravond is gegaan. Peter, die mee was,
zei: „Perfect”. Maar zelf weet je het nooit. Hij vond het overigens niet professioneel dat ik zelf aan iedereen na afloop vroeg
hoe ze het hadden gevonden. Ik geloof dat ik ontspannen en
correct een aantal punten naar voren heb gebracht. Ook ben ik
wat mejuffrouw Buringh Boekhoudt betreft binnen de perken
gebleven. Zij verdiende het echter genoemd te worden, ook al
wilde ze dat ze volkomen zou worden weggecijferd.
441 Dat was een misrekening; de BVD zou Lurvink een aantal keren bezoeken.
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Ik vergat na afloop zowel mijn dagboek als het carnet van Eduard. We waren al halverwege het Sonesta hotel en moesten dus
eerst terug met de taxi. Het was gevonden en lag in De Meervaart op de kamer van Sonja Barend. Ik haastte me naar boven.
Peter wachtte beneden. De trap weer afkomende haastte ik me
opnieuw, en riep naar hem „hier ben ik,” maar keek niet uit en
lazerde van de trap af. Ik wist dat ik wat gebroken had. Het restaurant van Sonesta sloot om 22:30 uur, dus liepen we naar restaurant Bacchus. We aten wat en gingen vandaar regelrecht
naar het ziekenhuis in Noord. Ik moest toen zelfs in een rolstoel door Peter worden geduwd. Mijn rechterhandpalm was
paars, maar was okay. Er bleek echter wel een middenvoetsbeentje gemeen gebroken te zijn. Er werd dus een gipsverband
aangelegd.
Peter was engelachtig na mijn ongeluk. Wat hij niet begreep
was waarom ik hem er vanavond niet bij betrokken had, terwijl we toch vroeger samen eens bij Sonja thuis waren geweest.
Ik had hem noch even bij Sonja, noch even bij Ellen Blazer gebracht, terwijl die mogelijkheid er wel was. Ik begrijp het zelf
ook niet, waarom? Ik heb er op vele manieren sorry voor gezegd. Peter vond dat ik er erg correct en absoluut niet nichterig
op televisie had uitgezien. „De tijd dat je je steeds opwond en
vele malen ‘schat’ zei ligt nu achter je. Dit was prima.”
De bejaarde zuster van mijn moeder, tante Jetty, vond echter
dat Buringh Boekhoudt toch teveel naar voren was gekomen.
„Zij sprak altijd vertrouwelijk met jou, en dat was nooit bedoeld om naar buiten te komen. Ik verweerde me dat ik ook
bij Sonja had benadrukt, dit onderwerp altijd met discretie te
zullen benaderen en alleen als het functioneel was, ter sprake
zou brengen. „Maar indien Beatrix iets aan haar vertelde, en
juffrouw Boekhoudt aan jou, mag je dat nooit naar buiten
brengen,” aldus mijn tante. Dat is de optiek van de oudere generaties tegenover een majesteit.
Peter zei in de taxi op weg naar De Meervaart: „Wat je duidelijk moet maken bij Sonja is hoe mensen in hun jonge jaren
worden geconditioneerd. Ideeën schieten wortel in de emotionaliteit. Hierdoor wordt met het verstand, dus intellectueel,
beseft dat iets idioot is, maar men is niet in staat dit emotioneel
te decoderen. Emotionaliteit is de basis van hersenspoel-methoden.” Zoiets spuit Peter er tussen neus en lippen uit en dan
denk ik: wat zonde dat hij niet in deze richting is doorgegaan in
zijn leven.
Lex Poslavsky belde. Hij vond juist niet dat Buringh Boekhoudt te veel in de schijnwerpers had gestaan. Hij vond de uit-
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zending uitstekend. Hij had Sonja zelfs „erg goed” gevonden,
en vroeg zich af of hij in het verleden niet al te bevooroordeeld
ten opzichte van haar was geweest. „Toen je zei dat Claus niet
op je radar kwam, dacht ik,” aldus mijn oom de psychiater,
„we hebben in je dagboeken nog niet voldoende belicht wat
extraversie en introversie betekenen. Daar moeten we nog eens
over spreken.”
Carel en Liny Enkelaar hadden me samen een negen en een
half voor mijn optreden bij Sonja gegeven. „Een herbouwde
Willem Oltmans?” vroeg Enkelaar zich af.
Wim Hazeu reageerde op het televisie optreden aldus: „Toen
Sonja zei, Willem Oltmans heeft een boek geschreven dat niet
Claus gek is, maar wij, dacht ik, de kassa rinkelt…”
John van Hagen, mijn voormalige duikbootvriendje: „Het was
de eerste keer dat ik Sonja zag, en zij niet zelf volledig het beeld
beheerste, want dat deed jij.” Hij had met enige trots gekeken.
„Jij bent eigenlijk een universeel mens,” vervolgde hij. „Rangen en standen gelden niet bij jouw geestelijke criteria.”
Bibeb belde en toen zij hoorde dat mijn eerst deel Memoires in
1985 zal uitkomen vroeg zij of ik haar dan wilde waarschuwen,
want dan wilde ze voor een tweede keer een interview maken.442
Oud-ambassadeur Sukrisno van Indonesië: „Wim, ik heb je
gezien, je was heel waardig.” Egbert en Yvonne Kunst: „We
bewonderen hoe je het hebt gedaan.”
De eerste reacties lijken gunstig.
Jane Brody schrijft, dat „eenzaamheid” in de VS tot „een nationaal epidemie” is uitgegroeid.443 Sociologen en psychologen
constateren dat in een hoogontwikkelde technologische samenleving „many workers interact more with machines than
with other people.” Brody onderscheidt het verschil tussen
„loneliness and being alone.” Je kunt je in een kudde even alleen voelen als wanneer je alleen thuis zit. „And those who
choose sollitude may never be lonely.” Dit is een zin om te
onthouden, want dat is mijn positie ten voeten uit. „Loneliness
is a state of feeling unconnected to other people, of wanting to
be with someone who isn’t there, of having no one to turn to.”
Robert Weiss, socioloog aan het M.I.T. in Boston schreef het
volgende: „Emotional loneliness, earmarked by an absence of
an intimate attachment, such as a love relationship or marriage
is one aspect: social loneliness, characterized by the absence of a
community or network of friends to whom you feel attached
442 Zij hield woord. Zie Vrij Nederland, 30 juni 1985.
443 The New York Times, 6 april 1983.

278

24 december 1984

De 21ste had Joe Angotti bericht dat zijn baas, Larry Grossman
het Elbe-televisieproject van Den Alerdinck had getorpedeerd.
Grossman was persoonlijk bevriend met minister George
Shultz, en die had hem geadviseerd niet in een samenwerkingsverband met de Sovjet Staats Televisie verwikkeld te raken. Ik
moest deze tijding overbrengen aan Dounayev. Ik sprak telefonisch een kwartier met deze collega uit Moskou. Hij had de
kopie van de NBC-boodschap getekend door Angotti niet gekregen. Ik las het vervolgens aan Dounayev voor. Hij reageerde pienter. „They disagree with themselves: they proposed the
Elbe-project and now they react so childish. You have to keep
your word in this world.” Ik dacht, ja, ja mijnheertje, ik zou
hetzelfde over Zamyatin, Alexandrov en Zagladin kunnen zeggen vanwege de boeken die ik met hen zou gaan schrijven.
Dounayev had er de schurft in: „We wasted so much money
and effort. What a pity. I don’t know what will happen now.
Korolev is sick and we have in Moscow our own Angotti’s.”
Ik beklemtoonde dat we niet aan NBC waren gebonden, en dat
er ook nog CBS en ABC waren om mee samen te werken. „Yes,
but that takes more time,” aldus Dounayev, die ik daarin gelijk
moest geven.
Voor mij was duidelijk dat Dounayev met een positief verslag
uit Zwolle teruggekeerd was en door dit bericht in zijn hemd
zou staan.
Toen ik dit alles Carel meldde zei hij: „Ach gatverderrie.”
J.A. Rutgers schreef namens Philips dat de overeenkomst met
279
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the other aspect.” Volgens Weiss zijn beiden aspecten onmisbaar om een gevoel van eenzaamheid te helpen voorkomen.
Wat opvalt is dat therapeuten en andere specialisten het als een
euvel en mankement zien, wanneer iemand zich eenzaam zou
voelen. Ik heb zeker momenten van eenzaamheid gekend,
vooral wanneer ik in een staat van verliefdheid verkeerde en
onrealistische verwachtingen koesterde van een relatie met een
ander. Maar loneliness as such heb ik eigenlijk van meet af aan als
een zegen gezien. De specialisten zeggen allemaal, vrijwel unaniem, dat dit voortkomt uit onaangepaste ideeën omtrent de
menselijke samenleving. Terwijl ik steeds vasthoud aan het
oogpunt dat juist omdat de werkelijkheid van die samenleving
is zoals de bewust eenzame deze ziet, eenzaamheid te midden
van het gekkenhuis van de wereld de enige passende, mogelijke en juiste wijze is om enigszins ongeschonden te kunnen
overleven.

■

MEM38revisie_MEM 11-01-16 10:09 Pagina 279

1984

■

MEM38revisie_MEM 11-01-16 10:09 Pagina 280

Voetelink het einde betekende van iedere financiële aanspraak
van mij op het bedrijf. Jeelof heeft dus mijn dringende beroep
op hem om hierover te praten en een behoorlijke en eervolle
afwikkeling te bereiken naast zich neergelegd. Rutgers laat er
een dreigement op volgen om het niet in mijn hoofd te halen
over één en ander te schrijven, want Philips zal „alle ten dienste
staande middelen gebruiken…” Dat is het laatste waar ik me
door laat afschrikken.444 Ik heb de man dan ook o.a. geantwoord: „Hoe kunt U – of Uw cliënt de heer Jeelof – zich
voorstellen dat men met een dergelijk niet ter zake doende betoog als het Uwe, een journalist zou kunnen intimideren, omdat deze intimidatie op Philipspapier werd afgedrukt? In tegendeel; ik denk dat het voor Philips bezwarende dossier er slechts
langer en opmerkelijker door wordt.”
Peter is soms toch een onbegrijpelijke zenuwpees. Hij vertrok
naar het winkelcentrum op de fiets met een zonnebril op terwijl het pijpenstelen regent. Begrijp zoiets niet. Hij heeft heel
lief alle boodschappen gedaan. Ik ben hem heel dankbaar voor
alles wat hij doet. Nu ik een gipspoot heb, moet ik dus extra
lief voor hem zijn.
Pauline Quarles van Ufford kwam op bezoek en gaf me een
foto van haar moeder, mevrouw Déliane de Ramaix-van Weede, waar ik blij mee ben. Haar broer, oud-diplomaat Marc van
Weede, die ik in de jaren vijftig kende als gezant bij het Vaticaan, woont nu in het Placer Hotel in Lausanne. Wil hem bezoeken.445
Kerstmis 1984

Een pianoconcert van Brahms wordt op televisie gespeeld door
een jongen, die prachtig speelt, gedirigeerd door Leonard
Bernstein. Het is ooit mijn droom geweest zó te kunnen spelen. Toch lijkt deze jongen teveel de Brahms-tape in zijn hoofd
af te draaien, maar wel prachtig. En nog zo jong. Het is een
Pool: Kristian Zimmerman.
Het is zonnig. Peter is de polders in. Hij maakte me attent op
een brief in Newsweek waarin het Britse koningshuis een anachronisme wordt genoemd. En iemand uit Zwitserland
schreef: „It is sad and rather ironic that the judgement of a democratic electorate has been no more successful than the hand
of the Almighty in solving this problem.” 446
444 Zie bijlage 73. In 1986 zou ik het boek Zaken doen schrijven, waarin ik een hoofdstuk aan het schofterig optreden van Philips en Jeelof wijdde.
445 Zie over de Van Weedes, Quarles van Uffords en De Ramaix’s: Memoires van 192561, 64-68, 71-74, 76-78,80-81.
446 Newsweek, 7 januari 1985.
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Rustige dag. De sociaal psycholoog Stanley Milgram is op 51jarige leeftijd overleden.449 Ik heb hem eenmaal ontmoet voor
een interview, maar heb toen zijn kantoor voortijdig verlaten
– tot zijn grote consternatie – met de mededeling dat hij zich
na diende te laten kijken. Hij was voor mij een totaal ongeloofwaardige man, die in de VS echter enig vermaardheid genoot.
447 Zie bijlage 74. In 1984 kon absoluut niet bevroeden dat deze afschuwelijke leugenaar in 1997 in de rechtszaal zou horen beweren dat ik in 1962 voor een zedendelict
in de VS zou zijn veroordeeld.
448 Henriëtte van der Woude, de zus van mijn moeder.
449 The New York Times, 22 december 1984. Zie ook Memoires 1978.
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Henk Bax van de RVD heeft Frans Peeters vertrouwelijk meegedeeld dat ik over Claus „een rotboek had geschreven voor
geld”. Ik heb Hans van der Voet dus geschreven dat zijn „vrome brief” van 19 december weinig om het lijf heeft zolang zijn
staf zich op de wijze als Bax deed uitlaat.
Ook heb ik Den Hertog geantwoord op zijn recente brief.447
Hare Majesteit maakte van haar jaarlijkse kerstrede een verkapt
reclamespotje voor de familie Oranje en wees op de verdiensten van Willem de Zwijger voor het vaderland, een man die
vierhonderd jaar geleden vermoord werd. Op grond van deze
verdiensten baseert Beatrix haar recht op het koningschap. Hoe
krijg je deze kronkel vierhonderd jaar later in je hoofd? Gehersenspoeld van de wieg tot het graf. Zoals we ook tot protestanten of tot katholieken worden gebombardeerd en er meestal
voor het leven aan vast zitten. Dat zijn de fundamentele waarheden waarin mensen geloven, niet omdat ze waar zouden
zijn, of in overeenstemming met feiten of de actuele situatie,
maar omdat ze klakkeloos als onomstotelijke waarheden in eenieders hoofd worden geprogrammeerd. Zielig.
„Kerstmis biedt uitzicht in de komst van Jezus,” lepelt deze
majesteit haar volk voor. „Hij werd geboren als arme onder de
armen. Hij bezat niets. Had geen macht, voerde geen spectaculaire strijd. Aan het einde van zijn leven was hij helemaal alleen, door allen verlaten. Toch brengt juist hij het licht in onze
duistere wereld, ook vandaag, tweeduizend jaar later.” Absoluut, allemaal onzin dus.
Belde naar tante Yuut: „Wim, ik kan je wel vertellen dat ik
naar het einde snak. Ik kan niets meer. Ik ben al twee jaar niet
buiten geweest.” 448 Heb geprobeerd haar moed in te spreken.
Ik kan me die afschuwelijke situatie niet voorstellen.
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De sandinistische regering in Managua heeft bekend gemaakt
dat er dit jaar 5.600 mensen in het land door oorlogsgeweld,
vanuit Washington aangezwengeld, om het leven zijn gekomen. Puur terrorisme. Reagan heeft trouwens op 21 december
op een vraag geantwoord – tijdens een per televisie uitgezonden persconferentie – dat zijn doel was „to remove the present
structure of the Government of Nicaragua”. Het lijkt wel de
Middeleeuwen. Of er geen VN-Handvest bestaat. Of territoriale rechten van soevereine staten niet via het internationale
recht zouden zijn beschermd. Washington gaat steeds meer in
strijd handelen met verdragsverplichtingen en maakt van de internationale betrekkingen in de wereld een rotzooi. En er is
blijkbaar niemand, die ze tot de orde kan roepen, en paal en
perk stelt aan dit onwettige gedrag – en denken. Er voltrekt
zich een ramp en niemand doet zijn mond open. Het zal alleen
maar erger worden.
Mijn oude „vriend” Joris Voorhoeve, nu professor, dr. en ir.
schrijft een zeven kolommen groot artikel in De Telegraaf over
Sovjetterreur die Afghanistan zou ontvolken. Het is een verhaal dat rechtstreeks door de CIA geschreven zou kunnen zijn.
Zeker is dat Voorhoeve zijn gegevens van Washington kreeg.
Heb hem nooit vertrouwd met zijn uitstraling van een slappe
vaatdoek.450
Harvey Naarendorp is als vertrouweling van Desi Bouterse
keurig weggewerkt uit Paramaribo. Hij is geïnstalleerd als ambassadeur in Mexico.
Michail Gorbatsjov succesvolle public relations bezoek aan Margaret Thatcher in Londen werd onverwacht onderbroken door
het overlijden van minister van Defensie maarschalk Dimitri
Ustinov. Hij keerde ogenblikkelijk naar het Kremlin terug. Ustinov was 73 en werd prompt opgevolgd door maarschalk Sergei Sokolov, ook 73 jaar oud.451
Van Archimedes tot Einstein hebben geniale breinen de wereld, en de wijze waarop we naar de wereld kijken op zijn kop
gezet. Hoe werkt het brein van een genie? Vroeger werd aangenomen, dat het een kwestie van IQ was. „But a growing
number of researchers,” aldus John Briggs, „in Psychology,
Psychiatry and the History of Science are investigating the
ways in which geniuses think. (…) They are beginning to give
tantalizing glimpses of the mental universe that can produce the
discoveries of an Einstein, an Edison a Da Vinci.” Howard
Gruber van de Rutgers University is van mening: „that the sci450 De Telegraaf, 26 december 1984. Zie ook Memoires 1972-1973.
451 Time, 31 december 1984.
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De VS zijn een gigantische Kruppfabriek, zoals Hitler-Duitsland
dit ooit was. De gevechten die zich rond militaire budgetten
afspelen gaan aan de meeste mensen voorbij, maar zijn er niettemin wanstaltig door. Vrijwel het hele kabinet van Reagan, en
diens directeur begrotingen David Stockman, zijn tegen de gigantische militaire begroting als voorgesteld door het militairindustriële complex en minister Caspar Weinberger van Defensie. Maar Reagan is achter Weinberger gaan staan en de
idioten krijgen voor de zoveelste keer hun zin.
Sovjetgeleerden maken zich steeds grotere zorgen over het feit
dat de USSR in tegenstelling tot de VS en andere westerse landen, vrijwel geen home computers heeft. Waar de jeugd in het
westen dikwijls uren per dag met computers speelt, lijkt „the
East West gap in electronic technology unbridgeable.” 453 President Anatoly Alexandrov van de USSR Academy of Sciences
heeft in Izvestia gezegd dat computertraining nationale prioriteit behoort te zijn om de „computer consciousness in the Soviet Union” op te wekken. Op twee scholen in Moskou en
Novosibirsk staan ieder twintig personal computers. De sovjets
hebben een Apple II nagebouwd en noemen deze Agat. Yevgeny Velikhov, vicepresident van de USSR Academy of Sciences, heeft toegegeven dat de sovjets er slechts enkele tientallen
personal computers per jaar bijbouwen. Dit lijkt me dan ook
een ernstig probleem voor de Sovjeteconomie. 454
Mr. P. de Haan schijnt chef van de BVD te zijn. Er zouden 700
ambtenaren voor hem te werken (geloof ik niets van). In NRC
Handelsblad geeft hij op alle essentiële vragen van Harriët Spel452 Science Digest, december 1984.
453 Time, 31 december 1984.
454 The New York Times, Serge Schmemann, 27 november 1984.
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entific genius works on a problem in something like the way
an oyster works on a grain of sand.” 452
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berg geen antwoord. Hij vindt de contraspionage een fascinerend aspect van zijn werk. „Het ontmaskeren van een spion,
dat op zichzelf is een spannend moment. Er zijn grote en kleine
vissen, maar in 1984 werken zeker honderd spionnen voor de
Sovjet Unie in Nederland,” aldus de Haan. Ik hoop dat hij Volodja en Consuelo Molchanov na hun vertrek heeft afgestreept.455
Na het horen van getuigen en dertien zittingen later hebben de
advocaten van Ariel Sharon het laster-proces tegen Time stopgezet. „Because Sharon is a public figure, his lawyers had to
prove not only that Time defamed him, but also that the magazine published the stories knowing they were false or having
serious doubts as to their truth, a contention Time has strenuously denied,” aldus James Kelly in Time.456 Dit was hetzelfde
probleem waar ik tegenaan liep toen ik tegen Time procedeerde.
28 december 1984

Peter was heel lief en ging met me mee naar het ziekenhuis aan
het Mosplein voor controle van mijn poot. Er zit nu loopgips
op, maar ik ben erg bang dat ik er later last van zal krijgen.
Peter is aan het inpakken, hij moet natuurlijk naar zijn moeder,
maar ik vind het vreselijk dat hij vertrekt. Hij heeft het hele
huis op orde gebracht, beneden en boven gestofzuigd; hij deed
wat hij kon. Toen Peter vertrok, ging ik op krukken mee naar
de bushalte en was emotioneel. Ik dacht, waarom ben ik toch
niet echt lief voor hem geweest, of nog liever?
Er lag een brief van Hans Teengs Gerritsen toen ik thuiskwam.457
Lees een uitzonderlijk artikel in de The New York Times.458
„When a school of reef fish loses its single male, the largest female begins acting like a male within a few hours and will produce sperm within ten days. Some other species repeatedly
switch back and forth between the production of eggs and of
sperm during a single mating.” Lees ik wel goed wat er staat?
„Among deep sea fish that only rarely encounter potential
mates, reproduction is often possible only if one changes sex.”
Het proces waarbij vissen, en soms reptielen, „switch back and
forth between male and female behavior” wordt hermafrodi455 De Telegraaf, 29 december 1984. Nog het feit daargelaten dat Molchanov hoogstens indirect contact met de KGB had.
456 Time, 31 december 1984.
457 Zie bijlage 75.
458 The New York Times, 4 december 1984.
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Toen ik in 1997 deze kaart aantrof, bij het schrijven van dit Memoires-deel wil ik het volgende
opmerken: Op dit moment is de
Nederlandse staat bij monde van
D. den Hertog, van het kantoor
van de landsadvocaat, zich aan
het uitsloven om de rechtbank in Den Haag ervan te overtuigen
dat ik mijn hele leven lang „een verwarde schertsfiguur” ben geweest, en me nergens over zou moeten beklagen, want ik zou ook
zonder obstructie van de staat nooit ergens aan de bak zijn gekomen. Het is zondermeer opvallend dat Anton Constandse, bij wie
ik van 1953 tot 1954 werkte als aankomend journalist, in 1984 dan
al dertig jaar lang, niet alleen contact hield, maar altijd blijk gaf van
respect voor mijn werk als journalist, zoals ook in het volgende
deel zal blijken in een briefje dat hij 30 januari 1985 aan me
schreef.
Volodja Molchanov heeft in het Sovjetblad Krokodil over zijn
verblijf in Nederland geschreven, en vindt relaties tussen Nederlanders kil en deze vervreemding moeilijk te begrijpen. Hij
zegt dat dochters om bij hun moeder op bezoek te gaan eerst
telefoneren om datum en uur af te spreken. Zo is het natuurlijk
dikwijls wel. De zogenaamde koffievisite in Nederland is voor
een Rus een toonbeeld van ongastvrijheid. „De koekjestrommel speelt daarbij een hoofdrol: de gastvrouw laat de gasten één
koekje nemen en daarna… gaat de trommel dicht en wordt
deze opgeborgen.”
Het doet me denken aan de Indonesiër Boes Suwandi, die op
Nijenrode zat en zich later uit zijn tijd in Nederland vooral
herinnerde dat indien je ergens te eten werd gevraagd, de
dienstbode binnenkwam en vroeg: „Hoeveel aardappelen eet
mijnheer?” En dat was dus niet in oorlogstijd. In het buitenland is deze Hollandse kleinzielige mentaliteit spreekwoordelijk geworden, en terecht.
Over mijnheer Luns heb ik het nooit meer, uiteraard, maar De
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tisme genoemd, maar de geleerden, die dit bestuderen hebben
er geen passende verklaring voor.
Kerst en nieuwjaarswensen
stromen binnen, zoals van
mijn eerste leermeester in de
journalistiek Anton Constandse.
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Telegraaf verspilt weer eens twee pagina’s aan deze man, die
ooit populairder in dit land was dan prins Bernhard.459 Hij sprak
met Co Berkenbosch over zijn jeugdjaren bij de Koninklijke
Marine en liet zich nota bene fotograferen met een geweertje
voor een wachthuisje.460 Dit is dan definitief de laatste keer
Luns.
Byrons leven fascineert me altijd weer. Er is nu een nieuwe selectie brieven van hem bij Harvard verschenen. Donald Bruckner schrijft erover in The New York Times: „Byron’s letters
create a world of their own: after the first few you stop bothering with footnotes and read for sheer enjoyment, for the
brilliant and often fantastic opinions they offer about life and
writing. They are ordinary letters, full of gossip, lawsuits, bills,
politics (he was after all a member of the House of Lords),
tooth problems, the editing of his poems. But behind these
concerns is always a vision of history, humanity and eternity.” 461
Er waren de nodige vrouwen in zijn leven, zoals de jonge echtgenote van een bejaarde Italiaan, waar hij tijdelijk bij was ingetrokken: „Women liked him beyond reason,” aldus Bruckner.
Sommige vrouwen verleidde hij „for the mere sport of it.”
Maar ook: „He loved boys, some boys. He writes candidly
about a few, although always with a little thrill at the mention
of forbidden flesh.” Lord Byron verkondigde dat hij niet in
staat was tot „real friendship with men.” „But he wrote feelingly of his pure passion for a boy when he himself was young,
and in his last days in Greece he wrote a beautiful poem about
himself for a Greek boy he said he loved.” Wanneer schrijft iemand nu eens een psychoanalyse van de werkelijke Byron?
Zou dit mogelijk zijn uit zijn nagelaten geschriften? 462
Opmerkelijk is dat Marvin Minsky, deskundige in kunstmatige
intelligentie, samen met Seymour Papert, wiskundige aan het
MIT, en de kinderpsycholoog Jean Piaget tot een scenario zijn
gekomen dat laat zien dat „(…) the mind is composed of many
smaller minds, themselves composed of yet smaller ones. These
minds, or agents, and the connections between them, form a
society known as the Self.” 463
„We are to thinking as the Victorians were to sex,” aldus Papert. „Everyone does it but no-one knows how to talk about
459
460
461
462
463

De Telegraaf, 29 december 1984.
Zie bijlage 76.
The New York Times, 7 november 1984.
Lord Byron, Harvard University Press, Cambridge, 1982.
Psychology Today, Patrick Huyghe, december 1983.
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Weer een dag. Daar gaan we weer. Waar is Eduard? Peter slaapt
bij zijn moesje.
In Paramaribo hebben Suriname en de Sovjet Unie een actieprogramma voor samenwerking voor de komende twee jaar
464 Zie Memoires 1981.
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it. The study of artificial intelligence has introduced more
structure into our thinking about thinking. The vocabulary of
the field has enabled scientists to be more specific about the
ways in which the mind might work. This new language of
thought is proving to be particularly well-suited for constructing psychological theories.”
„Prior to the computer age,” aldus de psycholoog George
Miller, „psychologists sort of had a choice between being
vague and being wrong.” Er werd vaag gesproken over „the id,
the ego and the super ego.” En over „ (…) conditioned reflexes, which may hold for rats and fishes, but are not very good
models for man. Then the computers came along, and they
gave us a language in which we could formulate more interesting theories.” Zodanig veel activiteiten van de computer leken
op menselijke cognitieve processen dat de vergelijking tussen
de mens en de machine steeds beter en duidelijker opging.
„Never mind that wetware (brain cells) is not hardware. Never
mind that the brain’s architecture is different from that of the
computer. Both mind and machine accept information, manipulate symbols, store items in memory and retrieve them
again.”
John Anderson, psycholoog en computerwetenschapper beweert „ (…) that a rich network of connections in Human
Memory is one of the most profound differences between humans and machines. The brain’s ability to search for information through its millions of neurons simultaneously looks positively uncanny. (…) Yet, as we all know, human memory is less
than ideal at times.” Dan komt Anderson terecht bij het werk
van een andere bron van mij, Roger Schank, eveneens psycholoog en computerwetenschapper.464
Een artikel als dit van Patrick Huyghe, zou ik hier eigenlijk in
haar geheel moeten kunnen opnemen, omdat dit bijdroeg tot
mijn overtuiging dat het Forum Humanum Nederland Teaching Thinking als basis behoorde te nemen voor cursussen.
Daar ligt de sleutel tot alles. Dat is overigens wat ik al tijdenlang centraal heb gesteld.
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ondertekend. Handtekeningen van de minister van onderwijs
en wetenschappen Allan Li Fu Shu en ambassadeur Igor Bubnov. De contacten die ik legde voor Bubnov hebben dus toch
vruchten afgeworpen, althans op papier.
William Safire steekt natuurlijk weer de draak met Margaret
Thatchers uitspraak („I like Mr. Gorbachev”), na zijn bezoek
aan Londen. Thatcher bracht vervolgens verslag uit aan Ronald
Reagan. „Perhaps Mrs. Thatcher,” aldus Safire, „realized that
her school girlish crush on the Russian with The Smile made
her look unstatesmanlike.” Het oude liedje: wanneer er iemand opstaat om te verklaren dat Sovjetleiders misschien niet
de monsters zijn waarvoor ze in het westen al zeventig jaar lang
worden „verkocht” – met uitzondering gedurende de Tweede
Wereldoorlog toen de USSR goed genoeg was om Hitlers
zwaarste klappen op te vangen – verschijnen er giftige commentaren als van deze Safire.465
Voor de zoveelste maal een oorlogje met de buren Lokhoff, die
maar blijven denken dat de straat van hen is. Alain Hirschler
kwam en kon er weer niet door, want ze blokkeerden alles.
Peter belde. Zijn moeder had Sonja gezien, en ik was „sterk en
sympathiek” overgekomen. Ik denk steeds aan een van onze
laatste gesprekken. „Wanneer jij over je theewater bent, Willem, zoals over die taxi, die terug moest rijden naar Sonja om je
dagboek op te halen, dan ben je levensgevaarlijk voor jezelf.
Dat zijn de momenten dat je brokken maakt. Vergeet niet, wij
zijn met de auto ook een aantal maal aan de dood ontsnapt.
Denk dan maar ‘dat heeft Peter gezegd en voor gewaarschuwd’
als je weer in zo’n stemming komt.”
30 december 1984

Ik belde met Henk Hofland, die alleen op de krant zat. Wat is
er toch in godsnaam in zijn leven allemaal gebeurd?
Peter belde. Hij had met zijn moeder en zus Trees naar de travestiet gekeken, die bij Sonja in de stoel zat. Zijn moeder had
gezegd: „Pee, als jij ooit zoiets doet, dan denk ik dat je gek bent
geworden.” Daar is dus bij Peter in geen duizend jaar kans op.
„There is a minute blue spot in the human brain, a cluster of
only several thousand cells, that has profound effect on the billions of other brain cells around and above it,” aldus Harold
Schmeck.466 „This cluster of cells, called the ‘locus coeruleus’,
because of its blue tint, seems to be a key place where anxiety
and fear take shape and where the painful sensations of with465 The New York Times, 24 december 1984.
466 The New York Times, 25 januari 1983.
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31 december 1984

Alfred Vierling belde. „Je grootste vijanden op Buitenlandse
Zaken waren enthousiast over je optreden bij Sonja. Want een
juridische adviseur van Luns (van Santen?), die weet dat ik jou
ken, zei me dat er in het verleden heel wat is vergaderd over
jou op Buitenlandse Zaken. Je zat altijd op plaatsen waar ze niet
wilden dat je zat.” Zo hoor je nog eens wat.
Vioolconcert van Bach met Herbert von Karajan. Hij dirigeert
van achter een klavecimbel. Het tempo lijkt me net iets te hoog,
waardoor het in het Allegro assai meer op stuntwerk lijkt. Toen
de grote Von Karajan een bladzijde om moest slaan, likte hij
eerst met zijn vinger aan zijn bek. Zoiets zegt me alles van die
man. Of althans veel. Hij zegt in een interview: „Muziek moet
je niet ‘verstehen’ maar ‘erleben’.” Dat is natuurlijk zo.
Dit wordt dan het jaar waarin ik zestig zal zijn. Niet te geloven.
In sneltreinvaart naar het einde. Ik heb de stekker uit de telefoon getrokken, want heb absoluut geen zin in niemand.
(wordt vervolgd)
467 The New York Times, 18 december 1984.
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drawal from narcotic drugs may have at least part of their origins.” Weer zo’n artikel vol informatie dat eigenlijk past in dit
dagboek.
Wetenschappers dringen steeds verder door in „the immense
puzzle of the chemistry of the brain and the derangements of
that chemistry caused by drugs.” Er wordt gezocht naar „what
the molecular mechanism is essential for the addictive process.”
Daniel Goleman schrijft over het epidemische karakter van
„social anxiety” in de VS.467 Veertig procent van de Amerikanen beschouwt zichzelf als „verlegen”. „Shyness, the most
common form of social anxiety, occurs when a person’s apprehensions are so great that they inhibit his making an expected
or desired social response.” Zelfs de ander niet aankijken tijdens een gesprek heeft hiermee te maken.
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