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Inleiding

Een mysterieuze vriendschap
Ik bel Henk Hofland. Of hij geïnterviewd wil worden door Maarten van Rossem voor diens blad Maarten!. „Vertel de heer van
Rossem dat ik hem een aardige vent vind, maar ik doe het niet.”
Hoe staat het eigenlijk met zijn memoires, vraag ik Hofland dan
maar. „Die zullen er niet meer komen,” zegt hij. „Zo meteen
spreek ik voor de 92ste keer met de heer Jeroen Vullings die een
biografie over mij maakt. Daarin zult u mijn levensverhaal terugvinden.” De memoires van Hofland komen waarschijnlijk nooit
af, noteert Willem Oltmans in dit veertigste deel van zijn herinneringen. Dat had hij dus goed gezien.
Kort na de millenniumwisseling las ik voor het eerst een deel van
de Memoires van Oltmans voor een recensie in Historisch Nieuwsblad. Oltmans had toen net zijn gevecht met de Nederlandse overheid gewonnen en een schadevergoeding opgestreken van acht
miljoen gulden. Een ongekend hoog bedrag en iedereen in de
journalistiek schreef en praatte erover. Inmiddels heeft vrijwel niemand het meer over Oltmans. Zijn Memoires, waarvan nog 38 delen moeten verschijnen, zijn een project met een hoog cultgehalte
geworden. Het aantal lezers is klein, het aantal recensies bijna nihil. Dat is jammer. Oltmans biedt een heet-van-de-naald-verslag
van de wereldgeschiedenis in de tweede helft van de twintigste
eeuw. Hij spreekt veel ‘groten’ der aarde, is bij veel belangwekkende gebeurtenissen betrokken (Indonesië, Nieuw-Guinea, Sovjet-Unie, Suriname, Zuid-Afrika), belicht het reilen en zeilen van
de journalistiek en schuwt daarbij harde oordelen en roddels niet.
In deel 40 is Henk Hofland de hoofdpersoon. Dat komt omdat in
1985 het eerste deel van de herinneringen van Oltmans verschijnt
(over de periode 1925-1953). Oltmans verhaalt daarin over zijn
kennismaking met Hofland op Nijenrode, waar ze beiden studeren. Ze raken bevriend. In 1985 is van die vriendschap niet veel
meer over. Er is te veel gebeurd. Dieptepunt is een streek die Hofland Oltmans levert in 1972. Oltmans geeft thuis een feestje waarbij de Russische ambassadeur aanwezig is. Hofland is ook uitgeno7
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digd en neemt zonder dat aan te kondigen een fotograaf van De
Telegraaf mee. Die maakt stiekem foto’s die de volgende dag op de
voorpagina van zijn krant staan. Oltmans wordt opgevoerd als een
landverrader. Vanaf dan zien ze elkaar 13 jaar niet meer.
Toch is het opvallend dat Oltmans in vrijwel elk deel van zijn Memoires terugkomt op Hofland. Met een sneer over zijn journalistiek onbenul, een terugblik op hun vriendschap, of het oprakelen
van de breuk in 1972. De gevoelens zitten diep.
In een van zijn vele pogingen zijn herinneringen op papier te zetten, schrijft Hofland: „Een van mijn kamergenoten op Nijenrode
was Willem Oltmans. We konden het goed met elkaar vinden,
maar op den duur vond ik dat hij wat al te dichtbij probeerde te
komen. Hij bleek homoseksueel te zijn en was verliefd op mij geworden. Hij probeerde bij mij in bed te klimmen. Toen heb ik
een paar bakstenen op de rand gelegd en hem verzekerd dat hij die
bij verdere pogingen op zijn hoofd zou krijgen. Dat heeft de
vriendschap niet gehinderd. Hij heeft ook zijn leven lang een dagboek bijgehouden. Dat is later in commerciële boekvorm uitgegeven. Ik heb het niet gelezen.”(HP/De Tijd 2013, nr. 5)
Dat laatste is niet waar. Hofland heeft zeker het eerste deel gelezen. Plots staat hij op 8 juli 1985 bij Oltmans voor de deur. „Ik
wist niet wat ik zag. Hij was lichtelijk lazarus. Hij bleef twee en
een half uur en vroeg om een exemplaar van de Memoires (Hofland
had eerder een drukproef ontvangen, FS) Ik schreef erin: ‘Henk
beter laat dan nooit!’ Hij gaf me een armband die ik voorzichtig
op tafel legde en waar ik niet goed raad mee wist.”
Op 5 september zien ze elkaar weer. Ze lunchen bij Dorrius. Het
werd volgens Oltmans, in tegenstelling tot de vorige ontmoeting,
een gezellig samenzijn. Hofland vertelt dat hij zelf ook aan memoires wil beginnen. „We spraken zelfs over een televisieshow
van mij, of een interview van hem en mij samen op televisie.”
Oltmans wacht op de recensie van Hofland over zijn Memoires.
Die verschijnt eindelijk begin december in de Haagse Post en is bepaald niet complimenteus: „een rommelpot”. Oltmans: „Wat een
nare jongen Hofland eigenlijk is, blijkt uit vrijwel iedere regel van
dit stukje.”
Hopelijk zal de biografie van Hofland, die vrijwel zeker gaat verschijnen, want Vullings is een gedegen auteur, het mysterie van de
vriendschap Oltmans-Hofland ontrafelen. De biografie van Oltmans zal na een aantal mislukte pogingen waarschijnlijk niet meer
het licht zien. Maar gelukkig wacht ons nog een mooie reeks herinneringen.
Frans Smits, hoofdredacteur Historisch Nieuwsblad en Maarten!
8
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Amsterdam

5 april 1985.
‘Bibeb, Wim Hazeu vond dat ik je deze
“opdracht” van Constandse moest toezenden. Willem.’

Dr. A.L. Constandse.
Den Haag, 30 januari 1985.
‘Beste Willem Oltmans, wat jij moet
schrijven is het boek Joseph Luns, een
ramp voor Nederland. Je boek Den Vaderland getrouwe is te veel dood gezwegen,
hoewel het onschatbare informatie inhoudt. De heer (Heer?) Luns treedt nog op
als vertegenwoordiger van de Koude (nucleaire) Oorlog tegen de Sovjetunie. De situatie overziende sinds 1952, wordt het
duidelijk dat deze Luns (ook onder Drees!)
voor Nederland een rampzalige politiek
heeft gevolgd. En de enige die daarvan alles weet ben jij. Dus doe je best. Hartelijke
groeten
Anton Constandse.’

28 juni 1985.
‘Bibeb, op je vraag hoe het interview met
Van Dis tot stand kwam het volgende: Adriaan zei meermalen dat hij mij in zijn programma wilde hebben maar de VPRO was
tegen. Enige weken geleden werd ik uitgenodigd om in Leiden in De Burcht met
Van Dis te converseren. Stampvolle zaal,
succes. Van Dis riep tegen het einde vertwijfeld: “Willem, je hebt me volkomen in
je zak.” Hij liet het gesprek in zijn geheel
opnemen. Op 12 juni, ik was net terug uit
de USSR, Van Dis aan de telefoon, of ik op
27 juni hier kon zijn voor een opname. De
VPRO en Cherry Duyns waren tegen maar

9
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je rooie das.” En toen Van Dis het verwisseld had tegen een donkerblauw zei ik:
“Geen lefdoekje was natuurlijk chiquer geweest.” Ik noemde hem toen ik opkwam
Nathan Sid want ik dacht dat is aardig, het
schept een sfeertje en hij kan het er altijd
uitknippen. Maar hij reageerde grimmig.
Tijdens de voorbespreking was hij zo
vriendelijk geweest, zo complimenteus,
maar nu zat ik tegemover een andere Van
Dis. En plotseling dacht ik: “I smell a rat.”
Zo ben ik, een rat ruik ik op een kilometer
afstand. Ik zag iets in zijn ogen. Ik werd
steeds nijdiger op zijn smerige insinuerende vragen en toen hij zei dat mijn reizen
naar Paramaribo door Bouterse waren betaald was ik razend.
Ellen Jens van de VPRO zei dat hij na afloop
lijkwit was, totaal van de kaart, stond op
huilen. Ze zei, ik denk dat hij na die confrontatie met jou in Leiden zich onzeker
voelde en daardoor zo vreemd reageerde.
Van Dis heeft me zijn excuses aangeboden
maar wat zei hij in het NOS radioprogramma Met het oog op morgen? “Ik had het
gevoel dat hij mij zat te jennen en ik dacht:
die zal ik even temmen.” Ik laat me niet
temmen en wie dat wil proberen moet van
betere huize zijn. Kwalijker is dat hij toen
ook zei, “tijdens de voorbespreking vertrouwelijke informatie te hebben gezien.”
Hij kreeg geen enkele vertrouwelijke informatie. Zo probeert hij zijn beledigingen
goed te praten. Nooit heb ik zoiets meegemaakt. Meermalen werd ik door Joop van
Tijn voor de radio geïnterviewd, dat was
altijd prima. Maar Joop is een belangrijk
en integer journalist die het niet hoeft te
hebben van een bekakt toontje.’
Maandag, 1 juli, na de opzienbarende televisieruzie in Hier is…Adriaan van Dis.
Willem Oltmans: ‘Tot diep in de nacht
stond de telefoon roodgloeiend. Allemaal
gelukswensen. Op straat word ik toegezwaaid, een meneer op een racefiets stak
z’n duim omhoog. In de Athenaeumboekhandel werd de videotape gedraaid, in de
winkel was het zwart van de mensen. Ik
heb Van Dis geschreven en gewaarschuwd
voor de gevolgen van verdere insinuaties.
En ik heb hem aangeraden straks zijn nieuwe serie met mij te beginnen, dan kan hij
proberen mij goed te interviewen.’

hij had een leugen bedacht om me er toch
in te krijgen. “Want ik ben tenslotte de
baas,” zei hij. Hij had iemand uitgenodigd
waarvan hij alleen wist dat deze persoon
de 27ste niet kon zodoende was de redactie
ermee akkoord gegaan dat ik als invaller in
reserve zou worden gehouden.
Inmiddels besloot ik met mijn raadsman
André Haakmat een kort geding aan te
spannen tegen de NRC in verband met een
ongeoorloofde bejegening door hoofdredacteur Wout Woltz en diens medewerker
Sytze van der Zee. Ik belde Van Dis op
met de mededeling dat ik hierover ook een
en ander wilde zeggen. Van Dis zei, “Jongen, als het erom gaat André Spoor in het
zonnetje te zetten en Wout Woltz in zijn
hemd mag je alles zeggen, dan betaal ik je
er ook nog voor.” Een dag later tijdens een
voorbespreking bij Van Dis thuis, vertelde
hij dat hij door hoofdredacteur Woltz was
opgebeld “met een piepstem” die hem verzocht de NRC en Wout Woltz in het televisiegesprek niet te noemen. In het tumult is
het kort geding slechts in de marge ter
sprake geweest. Conform het verzoek van
Woltz werd het onderwerp grondig weggepoetst.’
Oltmans door de telefoon, een dag na de
opname van de tumulteuze Hier is…Adriaan van Dis: ‘Heb je het prachtige verhaal
van Nico Scheepmaker gelezen? Hij was
in de studio en noteerde dat ik voor de opname Chopin en Rachmaninov speelde en
daarna tegen Van Dis zei: “Adriaan, dat
kan echt niet, een fel groen lefdoekje bij

Donderdag, 4 juli is het kort geding
van Oltmans tegen NRC Handelsblad.
‘Het gaat erom dat de NRC dik gedrukt op 25-5-1985 vermeldde: “De
rol van Willem Oltmans in Suriname”. Maar Sytze van der Zee schreef
alleen roddels. Ik protesteerde schriftelijk en eiste dat mijn brief op dezelfde manier opgemaakt zou worden geplaatst. Door hoofdredacteur Wout
Woltz werd mijn brief sterk ingekort.
Daarmee ga ik niet akkoord. Mr.
André Haakmat is mijn advocaat.’

10
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Zie je op tegen de kritieken?
‘Absoluut niet. Ik weet wie ze schrijven.
Voordat ze gaan lezen, als ze dat al doen,
zijn ze al tegen. I tell you. Ik word niet serieus genomen. Ik ben er zeker van dat
mijn boeken pas na mijn dood gewaardeerd zullen worden. Het tweede deel van
mijn memoires wordt nog interessanter,
daarin komt mijn confrontatie met Luns,
met Beel, de Nederlandse politiek en mijn
contacten met Soekarno. Het eerste deel
gaat over mijn achtergrond, familie, vrienden.’
Je noemt iedereen bij de namen en die zijn
vaak twee- tot driedubbel.
‘Ja kijk ’ns, die dubbele namen horen bij
mijn achtergrond. Maar na 1950 ben ik
mijn eigen koers gaan varen. Toch dacht ik
bij het schrijven ook… nou dat is geen kattepis. Als ik dat er allemaal in zet, geloven
ze me niet.’ Hij grinnikt geamuseerd. ‘Ik
heb één naam, een Franse, zelfs gehalveerd. De ander helft, lieve Bibeb, zit nog
in mijn portefeuille.’
Wat irriteert je in Bouterse?
Hij zet een brilletje met halve glazen op en

11
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deze man in de regering. ‘Nu zit het hele
koninkrijk ermee opgezadeld.’
Stel dat jij er zat.
‘Ha, dat zou een verbetering zijn. Ik zou
beginnen met geen kruisraketten te plaatsen. Ik zou tegen het CDA zeggen: wij gunnen de PvdA de lol van de weigering niet.
Maar ze hebben geen hersenen. No brains.
De meeste mensen hebben shit in hun
brains. Michel van der Plas zit al 35 jaar bij
Elsevier de zaak te verzieken, schrijft over
koningin Marie van Roemenië. Was een
gesjeesde pater, per ongeluk destijds in
Nijenrode beland. Zo bleek als een laken,
toen al volkomen verpest. Chip rooms-katholiek getroebleerd. Hij heeft op Nijenrode een gedicht voor me geschreven, dat
vind je in mijn memoires. Die gaat hij nu
straks bespreken.

Ruim een week eerder. Oltmans bij mij
thuis. Hij neemt de koptelefoon waarmee
hij arriveerde van zijn smetteloos witte
haar. ‘De Vespers van Rachmaninov,’ zegt
hij, ‘uitgevoerd door een Russisch koor.’
Uit zijn schoudertas diept hij een stapel
dicht beschreven kaarten op, plaatst die
voor zich op tafel. ‘Dit zijn mijn mentale
vitaminen, die sleep ik overal mee. In totaal heb ik er een paar honderd.’ Gezicht,
hals, armen en enkels zijn luxueus gebruind. T-shirt wijnrood, jeans verschoten
blauw. Op de kaarten staan citaten uit wetenschappelijke boeken die hij las. ‘Ik leer
ze net zoals vroeger een scheikunderepetitie. Ik selecteer ze heel zorgvuldig, ik heb
in de loop der jaren zoveel aangestreept. ’t
Is een deel van mijn functioneren. Als ik in
Washington en Moskou praat wil ik beschikken over de nodige informatie plus de
bronnen.’
Tevreden strekt hij de benen maar nu kijkt
hij verstoord. Ik vroeg wat hij het aantrekkelijke van Bouterse vindt. ‘Hoe kom je
erop,’ zegt hij honend met een stem die
vrolijk omhoogschiet. Waarop hij mij
meldt dat Bouterse keurige manieren
heeft, sorry zegt als hij je moet laten wachten. ‘Een innerlijke beschaving die mij
aantrekt en gevoel voor humor.’
‘Toen Van den Broek een gesprek met
hem had in Brazilië sprong de minister
elke keer als Bouterse een sigaret opstak
overeind en schoot toe met zijn lighter.
Bouterse vond dat overdreven… Maar hij
heeft nog nooit in een uur zoveel sigaretten
gerookt. Toen ik op het paleis in Paramaribo zat, sprong ik ook overeind met mijn
lighter en ik zei: “Ik wil niet achterblijven
bij Van den Broek.” Ambassadeur Herrenberg zat erbij. We hebben alle drie hartelijk om ’s ministers slijmerigheid gelachen.
Maar ondertussen speelt Van den Broek
dezelfde rol als Luns die de relaties met Indonesië verziekte.’ Driftig stelt hij dat Van
den Broek bij Akzo zat en Schmelzer commissaris van Akzo, het een leuk idee vond:
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mode. Maar zolang ik geen cent van
vreemde mogendheden accepteer is er niks
aan de hand. Ik krijg niets van de Amerikaanse regering en nog minder van de
Russische, die trouwens mijn Sovjet-uitgave in roebels betalen en die moet ik in de
USSR uitgeven. Van Soekarno had ik alles
kunnen krijgen. Wim Hazeu zei als je dat
geaccepteerd had, had je nu een flat in
Monte Carlo. Ik moet mijn eerste gratis
ticket van de KLM nog krijgen. Maar dankzij mijn bemiddeling heeft de KLM van
Soekarno wel zes miljoen teruggekregen.
Ik kreeg daarvoor een dankbrief van president-directeur Van der Beugel. Die brief
kan ik je laten zien. In oktober 1983 kwam
ik met Orlandini, de baas van de KLM,
overeen dat ik zou proberen Bouterse tot
andere gedachten te brengen toen de KLM
niet meer in Suriname mocht landen. Ik
zei: “Ik heb in 1961 zes miljoen van Soekarno los gekregen en nooit een gratis ticket ontvangen.” Ik gaf Orlandini de brief
van Van den Beugel en zei, ik ben toen besodemieterd, nu wil ik de zaak zwart op
wit. Dat was in oktober 1983. Zijn chauffeur heeft me naar Herrenberg gereden. Ik
bezocht Suriname drie maal voor de KLMzaak en dankzij mijn bemoeienis is het in
orde gekomen. Maar opnieuw geen cent.
Zo zijn onze manieren. Hetzelfde geldt
voor Philips. Daar zit Gerrit Jeelof die ik
ken van Nijenrode. Ik heb in overleg met
hem krachtig geijverd dat Philips zich kon
vestigen in Moskou. Afgesproken was een
honorarium van vijftigduizend gulden per
jaar. Ik ben er twee jaar mee bezig geweest. Ze boden via advocaten echter eerst
vijftienduizend en toen vijfentwintigduizend. Dus Philips is me nog vijfenzeventigduizend schuldig. Zo zijn onze manieren aan de top van het Nederlandse
zakenleven. Maar het verhaal is nog niet
uit. Ik ben nog niet dood. Die zogenaamde
captains of industrys als Orlandini en Jeelof zijn schofterige kruideniers. Ik heb drie
reizen naar Suriname gemaakt voor de
KLM-zaak, ik heb verslag uitgebracht aan
de KLM-top. En toen ik om geld vroeg werd
er gezegd, we hadden geen juridisch waterdichte overeenkomst. Bouterse weet dit
precies. Bouterse wou eerst niet toegeven,
hij zei: laat Nederland maar eerst zijn
Cons-verdrag-verplichtingen aan ons na-

kijkt berispend. ‘Niet van de hak op de tak.
Daar is mijn mind niet op berekend.’ Daarna zegt hij bedachtzaam: ‘Een nadeel
is…Bouterse is intelligent genoeg te weten
dat het vak vreemd voor hem is. Ik vind dat
hij te onzeker opereert. Beslissingen stelt
hij te lang uit. Dat heeft een nadelig effect.
Maar mijn boek over hem is niet negatief,
al stel ik hem verantwoordelijk voor de
Decembermoorden. Dat laatste was een
schok voor hem, daarom is het in Suriname niet te koop en hier is het slecht verkocht omdat ze alleen willen lezen dat hij
niet deugt. Als ik had geschreven dat hij
van de vijftien slachtoffers eigenhandig de
penissen had afgesneden en opgegeten,
had ik hier meer dan honderdduizend
exemplaren verkocht. Als ik over homofilie zou schrijven als Reve met z’n Teigetje
en leren riemen… Gênant wat die man allemaal beweert. Ik heb dat in Amerika allemaal meegemaakt maar het komt niet in
m’n hoofd op er op die ordinaire manier
over te schrijven. Ik schrijf boeken over de
Oost-Westverhouding. Ik wil partijen verzoenen. Maar als je een serieus boek
schrijft, krijg je hooguit vierduizend gulden voorschot.’
Omdat hij trek in koffie heeft, niet sterk en
met hete melk, ga ik die bereiden. ‘In geldzaken ben ik een ongeneeslijke optimist
gebleven,’ zegt hij even later. ‘Maar ik ben
nu zestig en dertig jaar als freelance journalist op het pad. Ik heb in mijn deel 1 geschreven, ik realiseer me nu dat ik geen
pensioen zal krijgen, geen oudedagvoorzieningen heb getroffen en eigenlijk op
weg naar het einde ben gegaan op dezelfde
manier als ik in 1948 in een vliegtuig naar
de Verenigde Staten stapte om in Yale te
gaan studeren met een veel te kleine studiebeurs.’
Je ouders gaven je geen geld, je bijbaantjes eisten te veel tijd, je schulden stapelden zich op en je moest je studie staken.
Toch heb je je altijd kunnen redden en je
vliegt naar Amerika, naar Rusland, enzovoort.
‘Ik heb een tijd lang heel erg krap gezeten,
maar ik heb wat geërfd van mijn grootvader, alleen door verkeerd management ben
ik veel kwijtgeraakt. Het verbaast me dat
jij daarover begint. Dat is tegenwoordig
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Ik raakte al mijn journalistieke werk kwijt,
was door de BVD tot staatsgevaarlijk verklaard. Toen heeft Mathieu Smedts, destijds hoofdredacteur van Vrij Nederland,
me gered. Hij zei, daar trap ik niet in. Jij
blijft voor ons schrijven.’

Onkundige personen
Een paar weken geleden zei je dat je uit de
journalistiek zou gaan.
‘Dat was ik van plan, maar ik ben veranderd. Ik ga wel uit de soort journalistiek als
die voor de GPD waar ik 125 gulden kreeg
overgemaakt voor een primeur dat Anatoly
Blatov Sovjet-ambassadeur in Den Haag
zou worden. Ik heb de hoofdredacteur geschreven: “Ik begrijp niet dat je het durft.
Willem.” Ik ga me bezighouden met het
leggen van contacten met investeerders in
Suriname maar zakelijk blijf ik er buiten.
Ik heb met Suriname een aantal projecten
besproken, bananenplantages, een kippenfarm en er is een order voor twee miljoen
doodkisten voor Florida bestemd. Bevelhebber Bouterse wilde Albeda om advies
vragen. De bedoeling was dat professor
Albeda tien dagen in Suriname zou logeren. Een grof schandaal dat dit door Van
den Broek is geweigerd. Albeda wilde
graag, hij is een echt en warm mens. Van
den Broek is een kaffer. Hoe is het mogelijk dat het CDA zoveel jaren achtereen
voor totaal onkundige personen op Buitenlandse Zaken heeft gezorgd die eeuwig
onze internationale belangen schaden.
Nog altijd zit Luns voor de televisie zijn
Indonesië-beleid goed te lullen. Mij laten
ze niet met hem discussiëren, dan zou er
geen spaan van die man heel blijven. Het
circuit zit nu eenmaal aldus in elkaar, daar
kom je niet tussen. Van Roijen schuift nu
de schuld op Luns maar hij heeft de politiek van Luns altijd gesteund. Reageerde
als een Pavlov-hondje. Pas toen het getij
grondig gekeerd was in 1961 sloeg hij om.
Als hij het zo oneens was met Luns, waarom is hij dan niet indertijd afgetreden? Ik
had toen geen rooie cent maar ik ben recht

Kruideniers
En de Surinaamse terreurcommando’s?
‘Ach, ik kan je over ieder land afschuwelijke verhalen vertellen. Het gaat er hier in
hoofdzaak om dat wij onze afspraken per
verdrag overeengekomen openlijk schenden. We onttrekken ons aan onze verantwoordelijkheid. Ik snap niet hoe ze het
durven. En het wordt onze eigen schade.
Straks zitten Japan, India, Brazilië en de
Sovjetunie er uitgebreid en Nederland
heeft zich opnieuw als in Indonesië volkomen ausradiert. Waarom? Om de idee dat
een voormalige sergeant in het paleis zit,
dat wordt blijkbaar gevoeld als een belediging. Nou ja, sergeant… Bouterse is niet
een van die oude koekverdelers die het
spelletje met de imperialisten meespeelt.’
Driftig noemt hij de veranderingen in Suriname. Bouterse die van de richting Castro en Bishop ‘enigszins terugkwam’. En
‘Soekarno die nooit uitgenodigd werd naar
Nederland te komen.’
‘Ik was de eerste Nederlandse journalist
die contact zocht met Soekarno, ik was de
eerste die schreef dat we Nieuw-Guinea
aan Indonesië moesten geven. Luns stuurde de BVD naar het Handelsblad en de NRC.
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komen. Ik heb hem omgepraat om toch de
eerste stap te zetten. Nederland heeft een
tegengebaar gemaakt. Schandelijk. Terwijl
ze Soeharto, de Pinochet van Indonesië,
volpompen met miljarden. Soeharto’s
doodseskaders worden door de Nederlandse regering gefinancierd. Afgezien nog
van de Indonesische koekverdelers die
steeds maar rijker worden terwijl de grote
massa volkomen uitzichtloos steeds armer
wordt. Volgens officiële berichten van
Amnesty wordt er op grote schaal gemarteld. In Suriname zijn vijftien mensen vermoord, dat is vreselijk tragisch maar de
coup in december 1983 was tegen Bouterse gericht. Hij is ze alleen maar voor geweest. Die moord op de vijftien mensen zit
de Nederlandse regering als een graat in de
keel.’
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ven, roep ze allemaal bij elkaar.
Ik voelde dat de rector van het priesterseminarie ’t in z’n broek deed van angst voor
wat ik zou gaan zeggen. Maar ik begon uitgebreid te vertellen over de Kennedymoord. Het werd een succes en de tweede
avond sprak ik over de seksuele moraal in
Amerika. Ik heb er foto’s van, daar zie je
mij in bleu jeans in het midden met al die
priesters om me heen.’

tegen het regeringsbeleid in gegaan en
overal uit geflikkerd. Dankzij slappelingen
als Van Roijen heeft Luns zo walgelijk
lang vrijwel ongecontroleerd zijn wanbeleid kunnen voeren. Constandse heeft mij
in zijn afscheidsbrief gevraagd voor de geschiedenis vast te leggen welke schade het
beleid van Luns veroorzaakt heeft. Ik heb
die taak overgedragen aan Ronald Gase,
die ik als mijn kroonprins beschouw. Ik
heb hem ook bij Wim Hazeu binnen gebracht. Maar Gase heeft helaas in Vrij Nederland een stuk gepubliceerd waarin hij
Van Roijen spaarde. Toen ik hem daarover
aansprak zei hij: “Je kunt een man op zijn
tachtigste toch niet hard aanpakken.” Gase
is zeer intelligent en zoals hij zelf zegt een
volksjongen. Hij is door Van Royen op de
thee gevraagd en gelijmd. Mensen kijken
vaak onbewust tegen zulke staatslieden op.
Ik ben aan de top opgegroeid. Ik rebelleerde al als kind.
Mijn goeie relaties in de Sovjetunie zijn
gebaseerd op het feit dat ik zeg wat ik
denk. Als Arbatov, waarover ik een boek
schreef, iets zegt waarmee ik het niet eens
ben, zeg ik: dat is een slecht idee. Mijn
grootmoeder was getrouwd met de zoon
van Ilia graaf Poslavsky. Hij was de gouverneur-generaal van de tsaar voor Russisch-Azië. Toen ik in 1970 voor het eerst
in Tasjkent was heb ik mijn Russische familie bezocht. Twee jaar geleden ben ik
naar de kerk gegaan waar, zoals mijn tante
vertelde, mijn overgrootouders begraven
lagen. De priester gaf toe dat onder het altaar onder anonieme platen skeletten lagen
begraven. Ik vroeg hem hier anders over te
praten aangezien het om familieleden
ging. De man verschoot, hij deed onwillig,
zei dat er emmers en bezems stonden. Ik
zei hem dat die graftombe diende te worden schoongemaakt wat onmiddellijk is
gebeurd. Er is toen een dodenmis opgedragen. Mijn Russische familie kwam naar de
kerk met armen vol rozen. Ik zei tegen de
priester: “Geen emmers en dweilen meer,
dit is voortaan de catacombe van de familie Poslavsky.” En toen werd ik uitgenodigd om te logeren in een zomer-residentie
van de patriarch van Rusland in Odessa.
Daar zou Reve zich thuisvoelen. Wat ik
daar heb meegemaakt… Na afloop zei ik:
als dank wil ik enkele gedachten meege-

Kun je je invloed niet gebruiken om de
Sacharovs het land uit te krijgen?
‘Ach, de opwinding daarover snap ik niet.
Die zaak is zo uit z’n proporties getrokken.
Zestig jaar geleden zou Sacharov zijn
doodgeschoten. In verhouding daarmee en
met wat in andere landen gebeurt gaat het
hem niet eens zo slecht. Er zijn in de Sovjetunie verschuivingen aan de gang. Vijf
jaar geleden kwam de politie erbij als ik op
een stoep in de zon zat in Moskou, nu laten
ze me rustig zitten. ’t Is natuurlijk een gigantisch drama dat, zoals na elke revolutie,
de nieuwe machthebbers, die de vroegere
machthebbers vervingen, nu de koek zitten
te verdelen.
Ze hebben zestig jaar later nog eenzijdig te
vreten. Een op de vier burgers in de USSR
heeft gestudeerd, maar iedereen kijkt nog
altijd even zuur. Niemand gelooft er meer
in. De meerderheid luistert naar de Voice
of America maar ze spelen het spel mee.
En dan nog iets, de Russische mind moet
blijkbaar gecommandeerd worden. Het
lijkt wel of dit een karaktertrek is die genetisch is overgedragen.
Onlangs zag ik een rij auto’s, er kwamen
bruidjes uit die gingen bloemen leggen op
Lenins graf. Op hun huwelijksdag. Kan je
nagaan hoe gestoord ze zijn. Vadertje Lenin, het Witte Huis, en het witte koninklijke paleis in Soestdijk. We worden van
kind af met die onzin geïndoctrineerd. In
Polen zitten ze in de problemen omdat de
paus in z’n fladderende gekleurde jurken
de Polen herinnert aan die indoctrinatie
van vroeger.’
Heb jij jouw indoctrinatie afgeschud?
‘Veel ervan wel,’ zegt hij. ‘De schellen
zijn van mijn ogen gevallen.’
Op je zestiende verjaardag schreef je in je
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Toen je verloofd was met Micheline bad je
nog vurig, zelfs samen met haar.
Hij staat snel op, loopt heen en weer. ‘De
pathologische gevolgen van de religie zijn
nooit serieus onderzocht. Ik ben gedoopt
en op catechisatie geweest. Ik vind het de
taak van journalisten het gedrag van de
menselijke kudde te bestuderen en te
trachten het ziektebeeld duidelijk te maken. Het brein wordt volgestopt met shit,
dat begint al met Sinterklaas.’

Redding
Jij kwam door Henk Hofland in de journalistiek, nadat je steeds vergeefs had geprobeerd een baan te krijgen en ten slotte op
een verzekeringskantoor belandde
‘Daarmee sluit ik het eerste deel van mijn
Memoires, dat hoofdstuk heet Redding.
Henk heeft me gered. Ik vond dat kantoor
verschrikkelijk. Henk kon het niet langer
aanzien, heeft met Constandse gesproken
en zo kwam ik bij het Handelsblad bij de
afdeling buitenland. Daar zaten Hofland,
Lachman, Aletrino en Constandse. Ik heb
er een jaar gezeten en in ’57 verklaarde de
BVD me staatsgevaarlijk. Hofland schreef
na de dood van Constandse een stuk, hij
noemde alle redacteuren uit die tijd, mij
niet. Hij vertekende de geschiedenis. Terwijl ik de enige ben die een afscheidsbrief
van Constandse kreeg, niet lang voor zijn

Jij werd door Sinterklaas voor gek gezet
op school. Je kreeg een pop want je had in
een toilet een meisje gezoend en was toen
voor straf een week naar huis gestuurd.
Driftig zegt hij, terug op z’n stoel: ‘Sinterklaas, koningin en prins in de gouden
koets, religie, het is allemaal even onzindelijk. Het Oranje totem is volgens mij een
prominente volksziekte, die bestreden
moet worden. Ik kondig hierbij een antwoord aan op het boekje Alexander van

Renate Rubinstein. Het zal een open brief
worden aan Alexander. Ik heb in 1970
Beatrix geschreven dat ze permanent
theater opvoert en steeds verder van de
werkelijkheid afdrijft. Maar ze luistert
niet, ze luistert naar niemand. Alexander
vertelt in dat boekje dat zijn moeder een
hekel heeft aan hielenlikkers maar als je
schrijft hoe je haar ziet krijg je geen ant-

dood. Hij sprak met mij over Cuba, over
Indonesië, hij kwam bij mij eten, samen
met professor Wertheim en diens vrouw.’
Ik vind je boek boeiend, en de verhalen
over Hofland, zijn brieven aan jou, zijn
commentaar op je brieven, jullie karakters
zijn fascinerende hoogtepunten. Hoflands
beschrijving van die eerste dag op Nijen-
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woord. Beatrix is verpest in Leiden door
die kakjuffrouwen, daar is haar onderscheid tussen werkelijkheid en illusie geheel verspeeld. Ik vind het de taak van
journalisten te trachten de illusie in overeenstemming met de werkelijkheid te
brengen.’

dagboek: ‘Ik ben zo zondig, veel zondiger
dan andere mensen. Mam, ik ben zestien
jaar nooit lief geweest…’
‘Dat is een bewijs van emotionele verwarring.’
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moeder een beroerte zouden krijgen.
Daarbij viel het leger toch weer mee.’

rode toen hij jou ontdekte, september ’46.
‘Allemachtig wat een schoftenzooitje.
Maar verdomd, daar zag ik de eerste nette
vent behalve mezelf.’
En jij noteerde toen in je dagboek: ‘Ik denk
nu aan God. Ik ben zeer dankbaar.’ En op
28 november: ‘Henk interesseert me zeer.
Als ik hem aankijk weet ik dat hij om me
geeft. Maar dat is niet voldoende. Hij zal
pas mijn vriend zijn als hij leert niet lui te
zijn, niet onverschilligen ook niet slap.’
Terwijl Henk Hofland veel later schrijft:
‘Jouw gezicht met meisjes toebehoren wat
mij waarschijnlijk lang niet zo vlug opgevallen. Aangenomen dat ik een miet zou
willen zijn maar geen miet kon zijn, zou ik
toch nooit willen dat je zoveel hormonen
slikte dat je een low cut bloesje zou kunnen
dragen.’
Wat mij intrigeert is dat je na elke teleurstellende ervaring schreef: ‘Toch zeg ik
Henk telkens opnieuw dat hij voor mij de
meest waardevolle mens is die ik tot nu toe
ontmoette. Ik ben overtuigd van zijn trouw
en oprechtheid.’
Met strakke stem zegt hij: ‘Maar nu heb ik
echt een dood punt bereikt. Dat mijn boek
vijf maanden te laat verschijnt komt door
die etter. Van oktober tot april heeft hij het
manuscript gehad en er niets mee gedaan.’

Hij vergelijkt jullie correspondentie met
die van Ter Braak en Du Perron. ‘Wat de
eerlijkheid betreft sta jij veel dichter bij
hen dan ik,’ schreef hij. ‘Ik vond dat ik nog
altijd te beleefd ben tegen officieren en onderofficieren. Maar ik herinner me dat ik
jou ook wel ’s tegen de rector van Nijenrode heb horen zeggen: Ja meneer, goed
meneer.’ Hij noemt je brieven vaak meesterlijk, zelfs geniaal, ‘de kwaliteit wordt
bepaald door de mate van onzekerheid die
erdoor bij mij wordt aangericht.’ Waarom
staat er geen brief van jou in?
„Al mijn brieven heeft Henk, laat hij ze
maar gebruiken en ze mij eerst laten lezen.
Peter heeft duizenden brieven van me, daar
komen er ook enkele van in de volgende
delen.”
Hofland noemde zichzelf ontevreden en
rancuneus en jou een avonturier. ‘Een
rancuneuze ontevredene en een avonturier
hebben veel gemeenschappelijks,’ schreef
hij, ‘anders zou onze verhouding niet kunnen bestaan.’ Hij spoorde je aan te blijven
zoals je bent, want je had volgens hem ‘af
en toe de neiging een mens te worden met
diverse rare meningen die Henk Hofland
erop na houdt’.
Nu steekt er een duidelijke woede in hem
op. ‘De dag dat ik Hofland geïmiteerd heb
is noch niemals da gewesen. Ik heb bijvoorbeeld van 1956 tot 1958 in Indonesië
gewoond omdat ik wou weten of Soekarno
echt, zoals algemeen beweerd werd, een
rotzak was of niet. Henk was na drie weken uit Indonesië terug. Op Nijenrode zei
hij dat ik Ter Braak moest lezen maar na
een paar pagina’s sloeg ik die boeken
dicht. Gide las ik wel en De Montherlant.
Henk had veel meer gelezen dan ik maar ik
had meer aan muziek gedaan. Henk was
diep onder de indruk van Oscar Wilde’s
The portrait of Dorian Gray. Ik begreep
dat boek pas in 1963 toen ik een intense
liefde achter de rug had. Ik begrijp nog
steeds niet dat Henk dat op Nijenrode al zo
prachtig vond terwijl hij alleen maar oppervlakkig juffrouwen frequenteerde.
Mimi had hij toen nog maar net ontmoet en
dat was de eerste keer dat hij serieus in een

Maar je mocht wel zijn vaak heel vertrouwelijke brieven publiceren, inclusief brieven waarin hij met nadruk stelt dat ze alleen voor jou bestemd zijn. Hofland geeft
zich daarin ongewoon bloot.
Met boze stem zegt hij: ‘Ik heb hem vijf
maanden de tijd gegeven om contact met
me te zoeken. Er gebeurde niks. Toen heb
ik hem in een aangetekende brief meegedeeld dat de tijd verlopen was.
Mijn moeder zei toen ze Henk voor het
eerst ontmoette, ik mag die jongen niet. Hij
geeft de verkeerde hand. Razend was ik,
maar later… het lijkt nu toch een voorbode.
Toen hij uit de militaire dienst wilde deserteren en me schreef of ik in het buitenland
een onderduikadres voor hem wilde zoeken, ben ik meteen aan de gang gegaan. En
toen ik iets had voor hem in Antibes
schreef hij, ik ben toch te veel gehecht aan
m’n boeken, aan Mimi, aan een veilig bestaan. En hij was bang dat z’n vader en
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Brugsma
„Ik heb mede de Alerdinck Stichting in elkaar getimmerd, waar contacten tussen
oost en west worden bevorderd. Welnee,
Brugsma zit er niet in, hoe kom je erbij.
Brugsma heeft zich totaal onmogelijk gemaakt. Die heeft vertrouwelijke gegevens
in de HP gepubliceerd. Die komt daar niet
meer binnen. Ik ben mijn eigen baas ik ben
eigen baas in eigen brein. Als ik vertrouwelijk heb gesproken dan kan ik daarover
zwijgen. Dat ben ik m’n hele leven als
journalist gewend.
Maar door de invloed van Peter ben ik me
steeds meer gaan verdiepen in psychologie, de politiek raakte op de tweede plaats.
Mijn bemoeiingen met Suriname zijn feitelijk een herbeleving van mijn emoties
over Indonesië, de tijd van Soekarno, mijn
haat tegen de etter Luns. Mijn betrokkenheid heeft ook te maken met het feit dat
een groot deel van mijn familie uit het
toenmalige Nederlands-Indië komt. Ik heb
onnoemelijke bewondering voor de moed
van mijn grootvader Willem Oltmans die
na zijn scheiding voor de Eerste Wereldoorlog met een Javaanse vrouw ging samenwonen. Er werden twee kinderen geboren. Ondanks de kritiek die mijn
grootvader als vooraanstaand lid van de
Europese gemeenschap in Indië kreeg, is
hij altijd met de Javaanse Sima Sastro Pawiro samengebleven tot aan zijn dood in

Toen je naar Amerika ging, om daar te studeren, schreef je: ‘Zal ik van Henk blijven
houden?’ Tijdens je verloving met Micheline schreef je: ‘Ik houd nog altijd veel
meer van Henk.’ De enige keer dat je hem
afviel was na een bezoek aan de Ratskeller
in Wenen, in 1948: ‘Je bent een proleet en
je zult er altijd een blijven.’
‘Omdat hij zat te kletsen terwijl er werd
gemusiceerd. Ik dacht, ik laat het staan.
Het is de waarheid. Hij gaat nu zelf zijn
memoires schrijven heb ik gehoord, maar
hij heeft niets genoteerd en de herinnering
vertekent alles. Ik heb in de afgelopen vijftig jaar alles zo nauwkeurig mogelijk opgeschreven. En onlangs heb ik mijn memorandum laten overhandigen aan Rajiv
Gandhi. Ik heb hem geadviseerd in oktober, nu de Uno veertig jaar bestaat, een
topconferentie van alle leiders uit de Derde Wereld te organiseren waarvan hij als
leider der niet-gebonden landen de dirigent
zou kunnen zijn. Dan kan hij die kloot van
een Reagan op het hart drukken: wij hebben in Afrika en Azië niet te vreten en jul-

17

Amsterdam

lie praten over oorlog in de ruimte. Na alle
onbeschrijfelijke ellende die Amerika in
Vietnam en Cambodja heeft uitgestrooid
ziet Reagan zich gerechtigd om een middeleeuwse kruistocht tegen het communisme te organiseren. Hij mag blijkbaar alles,
hij heeft die ontzagwekkende macht. Dat
vind ik het verschrikkelijk enge. Ik dank
de hemel dat de Russen ook over een enorme hoeveelheid wapens beschikken, anders was de situatie nog veel gevaarlijker.
Dat de regering-Castro in Cuba nog bestaat is alleen omdat de Amerikaanse blokkade als afschuwwekkend voorbeeld moet
dienen. Het is van de Sovjetunie oerstom
dat er in Havana een enorm paleis wordt
gebouwd voor hun ambassadeur. Onpsychologischer kan het niet. Een home voor
de Russische Seyss-Inquart in Cuba.’

vrouw geïnteresseerd was. Mimi is een
enorme steun, ook voor die twee jongens.
Ik zei onlangs tegen Henk: praat je wel ’s
met je boys? “Nee,” zei hij. No wonder. Ik
beschouw de flat in Amerbos als mijn Nederlandse basis, daar staat mijn vleugel.
Henk is eigenlijk een soort nomade. Hij
schrijft ook niet veel. Goed, jij vindt van
wel, maar volgens mij krijgt hij sporadische schrijfaanvallen. Zo van o god, straks
heb ik ook een hersenbloeding. Links en
rechts gebeuren er met mensen vervelende
dingen. Nou, dan schrijft hij prachtige artikelen over Polen. Maar hij reist dan met
een nachttrein. Ik neem de plane naar Polen, ik wil er zo gauw mogelijk zijn. En
dan duikt hij opeens op met artikelen over
Tamils in Apeldoorn. Ik vind, tegen je zestigste moet je schrijven over onderwerpen
van niveau. Dan moet je, zoals André
Spoor, je met grote problemen van de wereld bezighouden. Ik vind dat Henk zijn talent verpest als hij over Tamils in Apeldoorn schrijft. Nee, het gaat er niet om hoe
hij erover schrijft, het gaat om het onderwerp. Tamils zijn ook kinderen gods, maar
Henk heeft een heel groot talent en ik vind
dat hij vlucht.’
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man. Het huwelijk is uitgevonden om niet
eenzaam te zijn maar ik ben nu heel wat
minder eenzaam. Ik denk dat een man niet
in staat is een vrouw te begrijpen zoals
vrouwen elkaar begrijpen. En vrouwen begrijpen mannen niet. Frieda en ik woonden
in Amerika, zij dacht, als we een kind kregen worden we gelukkig. Ik dacht, als we
het niet zelf redden wordt het allemaal nog
erger. Toen ik na vier maanden in de Kongo te zijn geweest terugkwam, was ze
zwanger van een andere meneer. Ik dacht,
hoera de heer heeft ingegrepen. Ik dank de
hemel dat ik geen kinderen heb. Ik zou een
ramp zijn, ik zou ze zo willen beschermen,
ik zou alles willen regelen, ik houd iemand
van wie ik houd zo hevig vast dat hij verstikt. Frieda wilde mij totaal bezitten en ik
nam de benen. Toch ben ik verbaasd als
anderen weglopen, hoewel ik hetzelfde
doe.
Toen ik 24 was, wist ik dat ik niet verantwoordelijk wilde zijn voor een mensenleven. Misschien heeft het met de oorlog te
maken. Ik kom uit een zogenaamd gewatteerd milieu, maar wat betekent dat nou?
Er vielen bommen op ons park, en toen ik
naar school ging lagen er lijken langs de
weg. Ik heb m’n hele leven verlangd naar
iemand met wie ik echt contact zou hebben, in wie ik totaal kan geloven.
In 1950 schreef ik: “Nog geen sex.” Ik beken het met schaamrood op de kaken. Ik
heb het heel lang afgehouden. Hoewel ik
me tot vrouwen voelde aangetrokken, ging
mijn diepe liefde uit naar mannen. De reden daarvan kan niet zijn dat ik geen hechte band met mijn moeder heb gehad want
mijn gouvernante, mevrouw Buringh
Boekhoudt die mijn steun en toeverlaat
was, hield veel van me en ik hield heel veel
van haar. Toch heb ik m’n hele leven geprobeerd een vorm van die gemankeerde
moederliefde terug te vinden. Geen wonder dat mijn affectie door anderen altijd als
bezwarend en knellend wordt ervaren.
Eind 1947 maakte ik voor het eerst kennis
met de term homoseksualiteit. Iemand op
Nijenrode zei: “Je moet oppassen dat Hofland niet over mijn vriendinnetje van Nijenrode gaat spreken.” Henk zei, wanneer
mij iets van die aard ter ore kwam, zou ik
het er niet bij laten zitten.
Ik ben dan zogenaamd een nicht, maar ik

1955. Ik ben er trots op zijn petekind te
zijn.’
Je was als kind lastig, ongelukkig, het
zwarte schaap in een familie die niet alleen
zeer gefortuneerd was maar ook briljant.
Jij bleef zitten op school, moest in de kost
bij een onderwijzersgezin. Op het kasteel
van je grootouders Poslavsky in de Ardennen werd je geregeerd door ‘strenge blikken die je tot nul reduceerden’. De sfeer
was niet alleen zeer afstandelijk maar ook
op prestaties gericht. Op je vijfde jaar
moest je elke dag een uur cello studeren en
als je tegenstribbelde werd je geslagen.
‘Een vreselijke jeugd. Maar mijn ouders
werden als kind net zo beschadigd als ik,
ze waren zelf slachtoffers. Ik heb me lange
tijd schuldig gevoeld, maar daar ben ik
overheen. Ook dankzij mijn dagboeken.
Alles wat ik schreef is waar, ik zie de werkelijkheid zoals die was. Mijn oom Poslavsky, psychiater, zegt, jij kunt schitterend
sublimeren. Ik heb onlangs een intens verdrietige ervaring gehad, in die sombere
maanden ben ik mijn Chopin spelen gaan
perfectioneren. Vervelend voor de buren,
want ik leef me uit op de vleugel. Het liefst
was ik met piano doorgegaan destijds,
maar ik had geen zelfvertrouwen.’
Je vader noemde je in het bijzijn van je leraar een nietsnut. En ook je moeder vergeleek je mislukkingen graag met haar eigen
briljante resultaten op school en aan de
universiteit.
‘Het liefst had ik mijn dagboeken volledig
uitgegeven, er is zoveel meer gebeurd dan
in dat eerste deel werd beschreven. Het
schrijven in m’n dagboek, waarmee ik op
m’n achtste jaar begon, was een houvast,
ik raakte eraan verslaafd. Later heeft een
boek van professor Russell, De ware eenzaamheid, invloed op me gehad. Die
schreef: waarom zou je met anderen willen
spreken als je door middel van het lezen
van boeken kunt spreken met de werkelijk
grote geesten die de mensheid heeft voortgebracht? Ik dacht, zie je wel, ik heb gelijk, ik volg mijn eigen weg.’
Je draagt een trouwring.
‘Omdat ik die rug mooi vind. Ik ben drie
jaar getrouwd geweest met Frieda Wester-
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Flinke kerel
Henk Hofland schreef: ‘Beste Wim, Lummel, ik sta verstomd. Maandag kom ik
naar je toe. Waarom Korea, en niet Amerika, Zuid-Afrika, Australië of een moordaanslag op Drees?’
‘’t Was allemaal niet nodig, ik werd meteen afgekeurd. De psychiater zei: “’t Gaat
dus om geld, avontuur en om een flinke
kerel te worden.” En hij raadde me aan te
gaan werken.’
Je familie besloot je naar Zuid-Afrika te
sturen. Je grootmoeder betaalde de reis.
‘Maar toen de trossen werden losgegooid
kon ik nog net met grote moeite op de begane grond springen. Ik was door familie,
vrienden en kennissen uitgewuifd, ook
door Henk Hofland en Mimi. Om vier ’s
middags keek mijn grootvader op de klok
en zei tegen Sima: “Wim vaart.” Prring
ging de bel, daar stond ik.’

Jij hebt af en toe een goena-goena-achtige
blik.
‘Daar vang ik ze mee,’ zegt hij triomfantelijk. ‘Ik plant iets van mezelf in mensen,
waardoor ze heel goed weten dat ik geweest ben. Voor de meeste journalisten
geldt: ze interviewen iemand en dan is de
koek af. They fuck and they forget. Ik niet,
als mensen waardevol zijn dan houd ik dat
contact vast. Gerard Croiset heeft me gezegd, als jij je erop toelegt, Willem, zou je
beter helderziend kunnen worden dan ik.
Maar dat wil ik niet. Toch is die innerlijke
kracht sterker dan mezelf. Ik kan mensen
hevig afstoten. In het begin ging Peter door
de grond als hij hoorde wat ik allemaal zei.
Maar ik ben nooit aanvallend uit mezelf,
het is altijd een reactie op een verkeerde
uitstraling. Daardoor blijf ik zelf clean.’

Terwijl de consternatie groot was, evenals
de kritiek, koos Henk Hofland duidelijk
jouw kant. Eerder heeft hij jou benoemd
tot executeur testamentair voor alles wat
hij geschreven heeft en de inhoud van zijn
brievenkist. Ik citeer hem nu letterlijk:
‘Omdat ik denk dat je de enige bent, wiens
illusies ik niet hoef te sparen omdat je geen
illusies over mij hebt, omdat je mij het beste van iedereen kent. Verwikkelingen die ik
heb veroorzaakt zijn zeker niet uit boosaardigheid ontstaan maar alleen omdat ik
tot dusver mijzelf zo min mogelijk geweld
heb aangedaan en daarbij probeerde niet
op de tenen van een ander mens te trappen, wat een onbestaanbare combinatie is.
Als een normaal mens alles zou lezen, zou
hij concluderen Hofland is een schoft. In
veel opzichten zijn wij precies hetzelfde

Begin februari 1952 had je nog maar 53
centen, solliciteren leverde niks op, je
meldde je als oorlogsvrijwilliger voor het
Nederlandse Detachement van de Ver-
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enigde Naties in Korea. Daartoe aangemoedigd door een psychiater, Van der
Leeuw.
‘De noodsprong in de richting van de slagvelden van Azië was een duidelijk bewijs
dat ik aan het doldraaien was. Ik schreef
dat deze stap met mijn jeugd had te maken,
met mijn opvoeding, mijn ouders en familie en het gevoel dat ik altijd anders was
dan de anderen.’

ben totaal ongeschikt voor nichtenbars.
Het enige waar ik naar toe ga is de sauna,
daar gebeurt wel ’s wat en dan sta je na
twee uur op straat. Seks is voor mij een
zuiver biologische aangelegenheid, goed
voor de gezondheid, zoals ik ook fiets en
met m’n rekveer werk en niet drink en niet
rook.
Mensen denken, hij is zeventien jaar samen met Peter, dat is dus een loversrelatie.
Maar dat is niet waar. Er is geen lichamelijk contact, we zijn werkelijke vrienden.
Ik ben een keer dicht bij een echte liefdesrelatie geweest, tien jaar geleden. Het gevoel dat ik voor die jongen had was zo totaal. Als dat wat geworden was, was mijn
leven heel anders gegaan. Wat ik zo triest
vind is dat er geen echt bevredigende intense relatie bestaat waarin niet op een gegeven moment op een verschrikkelijke
manier het mes wordt ingezet. Daarom heb
ik er maar liever geen.
Mijn oom Poslavsky zegt, hoe kan je dan
als je echt oud bent de eenzaamheid bestrijden. Maar ik heb eigenlijk nooit anders
dan alleen geleefd. Dan komt het alleenzijn niet zo hard aan. Mijn moeder had
over mijn vader een haast goena-goenaachtige macht.’

■
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heen. Iedere poging tot toenadering heeft
hij verpest. We hebben samen geluncht, hij
zei dat we in zijn huis in Frankrijk samen
mijn memoires zouden doornemen. Ik was
opgetogen. Ik dacht, dan kom ik op m’n zestigste jaar toch weer bij Henk terug. We
hadden de treinen afgesproken, alles. Henk
heeft niet afgezegd, alleen toegezegd en is
de belofte niet nagekomen. Ik heb het bewuste weekend Mimi gebeld, ze wist niet
waar hij was.
Ik ben dan zogenaamd een nicht maar ik
ben veel meer recht door zee. Ze hebben
mij een landverrader genoemd. Pasquino
schreef: “Johan van Oldenbarnevelt werd
vermoord. Wat zal justitie met Oltmans
doen?” Ik ben naar Amerika gegaan, ik
dacht, ze kunnen de pot op. Maar ik dacht
ook: de waarheid zal winnen. Ik heb mijn
dagboeken en eens zal alles gepubliceerd
worden. Ik dacht, als ze mijn dagboeken
lezen zullen ze weten wie ik ben.
Ik ben Wim Hazeu heel dankbaar dat hij ze
wilde uitgeven. Toen ik aan dit eerste deel
werkte en al die brieven en aantekeningen
herlas, kwam de affectie voor Henk totaal
terug. Alles werd zo geweldig geactiveerd.
Maar hij heeft het definitief vertrapt.
Een paar weken geleden liep ik door de
Leidsestraat, daar kwam de tram, die op
dat punt langzaam reed. Ik zag Henk zitten. Hij zag mij. Weet je wat hij deed?’
Terwijl hij dit zegt is er in zijn ogen een fel
wit licht. Hij kust de toppen van z’n vingers en strekt die roerloos naar mij uit. ‘Ik
dacht: the kiss of death.’

maar jij bent geniaal en ik ben verstandig,
welke adjectieven tegengesteld zijn.’
Later schreef hij: ‘Vroeger probeerde ik
deze of gene met wie ik over je praatte, aan
het verstand te brengen dat je iets bijzonders bent, maar men (onleesbaar in de kopie). Dan wordt er gezegd, ja, maar hij
draagt zulke gekke jasjes… ja maar ik geloof dat hij een miet is, hij betaalt zijn
schulden niet, hij kan nergens blijven. En
de atoombom van de middelmaat: Heeft
hij nu nog geen baan? Tegen zulke dingen
kan ik niet op, daarom praat ik met niemand over je.’
In een van de laatste brieven meldt hij zijn
droom over jou. ‘We hadden een paar uur
met elkaar gepraat en namen afscheid ergens in een straat. Ik zei, ik ga en stak de
straat over, naar de kant waar een paar
autobussen stonden geparkeerd, waar ik
achter wilde verdwijnen. Toen zag ik Bertie aankomen aan jouw kant van de straat.
Ik lachte en riep: Ik ben op de goede tijd
weggegaan, zie ik. Het is maar goed, dat
hier bussen staan.’
Langzaam zegt hij: ‘In mijn hart heb ik altijd nog een zwak voor Henk. Ik zou weer
mentaal voor hem willen zorgen, zoals op
Nijenrode. Ik was een beetje als een baboe.
Ik lette op hem. Hij was erg slordig. Toen
hij ziek was geweest, waren we naar
Noordwijk gegaan. Op de terugweg was
het koud en ik zei tegen Henk, doe je jasje
aan. Zijn moeder schreef me later, ik wist
dat je dat zou zeggen. Ik heb altijd de neiging gehad op Henk te willen letten, maar
hij loopt met zevenmijlslaarzen over me

BIBEB
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Een Amerikaanse functionaris in Washington heeft verklaard
dat het aantal SS-20-raketten in de USSR met negen is gestegen
tot 423. Jan Gerritsen wist dit in NRC Handelsblad vanuit Brussel
te melden; dan weet je echter wel hoe laat het is en hoe betrouwbaar de bron: NAVO-geklets.3 In dit deel van de wereld is
men geneigd een dergelijke bron voor waar aan te nemen. De
Sovjet Unie heeft dit nieuwe aantal SS-20-raketten een „pro1
2
3

Het interview verscheen op 6 juli 1985, maar om Bibeb te eren ben ik er dit deel mee
begonnen.
NRC Handelsblad, 29 juni 1985, zie bijlage 1.
NRC Handelsblad, 1 juli 1985.
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Amerbos
Er is veel te doen over het televisiegesprek met Adriaan van
Dis. Kor Al van het praatprogramma van Sonja Barend belde:
„Je hebt beslist gewonnen.”
„Maar daar ging het helemaal niet om. Van Dis was oneerlijk
en onder de gordel bezig, wat ik niet kon accepteren,” heb ik
geantwoord.
Jan Cremer zei: „Volkomen overwinning voor jou.” Hij had
het een paar maal op video teruggekeken. Ik dacht: wat bezopen, ik ben gewoon mezelf geweest nadat ik werd geconfronteerd met onzuiver gedoe, en men doet of dit iets uitermate
bijzonders is.
Bij boekhandel Athenaeum werd de video van Adriaan en mij
permanent gedraaid. Ik wist niet wat ik zag. De conducteur in
de trein naar Den Haag begon er ook over.
In Scheveningen heb ik samen met Bibeb nog eenmaal de tekst
doorgenomen.1 Eigenlijk vond ik haar verhaal nog rammelen,
zeker gezien de weken van arbeid die ze eraan besteed had. Ze
had kennelijk verwacht dat ik zou staan jubelen. Ik heb er drie
uur lang aan verbeterd. Soms was zij het spoor in haar aantekeningen bijster. Toen ik op de zin stuitte dat ik gezegd zou hebben Joop van Tijn „zeer integer” te vinden, iets wat zij vindt
en wijd en zijd verkondigt, maar wat ik natuurlijk nooit heb
gezegd, heb ik alleen het woordje „zeer” geschrapt om haar
niet teveel voor het hoofd te stoten. Maar ik dacht wel: hoe is
zoiets in godsnaam mogelijk? Passages over Philips en Van Eeghen moesten worden afgezwakt en „Beatrix is gek” moest
veranderd worden in „royalty mad”. Toen dit werk gedaan
was, liet ze mij de column van Max van Rooij in NRC Handelsblad zien.2
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pagandistische vervalsing” genoemd. Wie te geloven? Ze liegen natuurlijk aan beide kanten.
Vandaag komt het bestuur van Den Alerdinck bijeen waar ik
belet voor had gevraagd, en van Lurvink direct had gekregen.
Maar kennelijk heeft Carel Enkelaar daar een stokje voor gestoken, want ik hoorde niets meer.
Wim Hazeu belde en zei dat veel mensen hem hadden gezegd:
„Waarom is Oltmans zo kwaad geworden, anders zou Van Dis
nog meer op zijn bek zijn gevallen.” Direct na de uitzending
zei Hazeu nog: „Prima, een knock-out,” dan wordt er een
rondje geklets met deze en gene, en volgt er een telefoontje
met het verwijt dat het beter had gekund.
Ook Nellie Hazeu uit Waalre belde om te zeggen de uitzending niet goed te hebben gevonden. „Waarom ben je toch zo
boos geworden? Dat had zo je niet mogen doen.” Cecile van
Lennep4 zei: „Ja, Van Dis was vals bezig. Maar toch vind ik die
rel rond jou vervelend. Ik had zoiets anders verwacht.” Mijn
vader gebruikte dikwijls de uitdrukking: Egal was man macht, es
ist immer falsch.
Ernst van Eeghen heeft de show van Van Dis blijkbaar gezien,
want hij stuurt het boekje Christ and the Media van Malcolm
Muggeridge en schreef er de volgende tekst in:

Ik weet niet of dit een signaal tot toenadering van hem is, maar
voor deze mijnheer ben ik nooit meer thuis. Bovendien vind ik
niet dat een journalist politiek of religieus gebonden zou zijn.
Andrei Gromyko is president van de USSR geworden, wat een
bevordering is volgens het bekende Peter Principle: het wegpromoveren van een overbodig geworden minister. Waarom uitgerekend Edoeard Sjevardnadze minister van Buitenlandse Zaken is geworden, een Georgiër, is me niet duidelijk. Behalve
dan dat hij niet 75 maar 57 jaar oud is, dus bekend kan zijn met
Gorbatsjovs stokpaardje van „nieuw denken”.
4

De moeder van Frank van Lennep, een vriend sinds Nijenrode.
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Wim Neus stuurde aan mij en mijn broer Theo een overzicht
van projecten die we in Suriname op gang zouden kunnen
brengen.5
De Groene Amsterdammer belde. Martin van Amerongen had
een profiel van mij geschreven en men wilde me het nummer
opsturen. Naar welk adres dat dan mocht. „Hoe kan hij dat
schrijven? Hij kent me niet, en weet niets van mij.” Bovendien
zei ik het bewuste nummer wel te zullen kopen.
Bosch & Keuning zegt dat uit het hele land nu bestellingen
voor Memoires 1925-1953 binnenkomen. Athenaeum liet zestig exemplaren ophalen. Zo werkt „onze wereld”: eerst een
schandaal, dan bekendheid.
Frans Lurvink deelde me telefonisch mee dat Enkelaar managing director van Den Alerdinck is geworden. „Ik ben er heel blij
mee,” zei hij. Ik was met stomheid geslagen. Ik wist maar al te
goed dat hij het snode plan had om Enkelaar te dumpen. Ik had
zelfs Enkelaars vertrek bij Lomeiko en Molchanov in Moskou
in het vooruitzicht gesteld. Ik had hun dus een mededeling had
gedaan, die als onwaar zou kunnen worden opgevat.
Lurvink en André Spoor hadden samen naar het gesprek tussen Van Dis en mij gekeken. André had opgemerkt dat Van Dis
onnodig kwetsend vragen stelde.
Egbert Dommering van advocatenkantoor Buruma Maris in
Den Haag heeft namens NRC Handelsblad een berg documenten ingediend in verband met het kort geding tegen Sytze van
der Zee, waar zowel mijn advocaat André Haakmat als ik geen
touw aan kan vastknopen. De schade betreft enerzijds dat men
in Suriname zijn artikel serieus zou kunnen nemen, wat mijn
betrekkingen daar schaadt. En anderzijds is er het geklets over
full time consultant worden. Ik probeer dat inderdaad al een hele
tijd te worden, maar zolang het niet is gelukt, moet er in het
openbaar over gezwegen worden. Niet in de laatste plaats omdat de NVJ altijd zeker moet zijn dat het merendeel van mijn
inkomsten uit journalistieke activiteiten voortkomt, anders
krijg ik maar beperkte ondersteuning van de NVJ. Van der
Zee’s artikel gebaseerd op informatie uit een vertrouwelijk
privégesprek brengt me in diskrediet, wat ik absoluut niet kan
toestaan.
Ik kwam Jan Cremer tegen. Ik realiseer me dan altijd weer hoe
weinig we elkaar eigenlijk te zeggen hebben.
André Spoor had een vondst gedaan. Boven zijn column voor
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NRC Handelsblad zette hij: WACHTEN TOT BOUTERSES ‘EVIL EMPIRE’ INSTORT. Schandelijk geklets in de ruimte eigenlijk. Hij

vergeleek het ministaatje Suriname, met evenveel inwoners als
groot-Haarlem, met Reagans benaming voor de USSR. Deze
vergelijking slaat absoluut nergens op. In dit onverantwoordelijke schrijfsel over Suriname beroept hij zich ook nog op de
meldingen onlangs door Sytze van der Zee in die krant gedaan.
Die laatste zat een week vergeefs in hotel Torarica om iemand
van enig belang te spreken te krijgen, en constateerde dat er
praktisch niemand te vinden was in Suriname, die hervatting
van de ontwikkelingshulp bepleitte. Deze column is een schandelijke vorm van journalistiek bedrijven. Columnisten zijn
schrijvers die iedere week op een vaste plaats hun denkbeelden
mogen ontvouwen, of ze nou weten waar ze het over hebben
of niet.
De psycholoog Charles Ansell vroeg zich in de The New York
Times af wat er gebeurd zou kunnen zijn met het menselijk geweten.6 „Should we dismiss unethical behavior as no more
than idiosyncrasies of misguided people? It seems that the decay
is more advanced than we like to admit. Our conscience is not
innate, it is learned. We absorb it every day in our youth [WO:
in het gunstigste geval]. It is not only taught by precept and instruction but by example [WO: De Horst]. It becomes our
roadmap to guide us through our lives.” Ik vind een column
als van Spoor over Suriname, waar hij niet alleen nul komma
nul over weet, maar waar hij ook niet de moeite voor nam om
er meer over te weten te komen, ook onethisch en gewetenloos.
4 juli 1985

Rechtbank, Noordsingel, Rotterdam
Zonde om met dit mooie weer hier te moeten zijn voor die
klote affaire met Sytze van der Zee en diens onfatsoen. Zijn
hele gezin is aanwezig, evenals hoofdredacteur Wout Woltz en
Max van Rooij.
André Haakmat doet het prima. Soms zit de bejaarde rechter,
geflankeerd door een jonge griet, ostentatief niet te luisteren.
Zijn ogen dwalen dan naar buiten en de hemel mag weten
waar zijn brein zich dan bevindt.
Sytze van der Zee laat zijn advocaat zeggen dat ik vier of vijfmaal contact had gezocht. Ik heb die man juist opzettelijk links
laten liggen. Maar tegen een gesprek had ik geen bezwaar, ook
6

The New York Times, 3 juli 1985.
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vanwege Spoor. Ik weet verder niet wat ik ervan denken moet.
De vertoning was mijns inziens een lachertje.
Er is een compromis bereikt in de rechtszaak over een tekst die
op 6 juli in de vorm van een brief van mij in NRC Handelsblad
zal worden opgenomen.7 Het ging Haakmat allemaal veel te
vlug, maar ik wilde er vanaf, en wel zo snel mogelijk. Deze
„oplossing” was natuurlijk totaal onaanvaardbaar, maar meer
zat er niet in. Bovendien vond ik Van der Zee, die een hoogrode kleur had en uitermate nerveus was, eigenlijk zielig. De man
moet weten dat hij verkeerd handelde, en de zitting van vanmorgen heeft dit andermaal verduidelijkt.
Dirk Mellema van Sijthoff Pers reed me naar Le Bistroquet in
Den Haag, waar ik een lunchafspraak had met Hans Teengs
Gerritsen. Hij was gekleed in een geruit colbert met geruite
broek, een das met parachutes en bordeelsluipers: hij zag er prima uit. Hij geeft een erg sterke hand, wat ik belangrijk vind.
Opnieuw zeg ik hem dat hij een boek zou behoren schrijven.
„Wie is in mijn leven geïnteresseerd?” vroeg hij. Maar hij beloofde dat hij mij in september zijn definitieve besluit zal meedelen. „Ik wil het eerst met de koningin, de huidige koningin,
bespreken en dan natuurlijk met de prins.”
Hij vond wat ik vertelde van mijn ervaringen bij Philips met
Gerrit Jeelof en Sergio Orlandini van KLM een treurige zaak.
„U had bij Philips naar de hoogste man moeten gaan. Wisse
Dekker is een eerlijk kerel. Die is bovendien in een positie een
lagere functionaris te desavoueren. U zou via uw contacten
moeten uitzoeken waar Dekker zal zijn en hem dan persoonlijk
aanschieten en uw zaak bepleiten. Dan kan hij er niet omheen.” Hij vroeg trouwens: „Wat heeft Jeelof u geboden: een
miljoen?” Ik zei: „Helemaal niet, ik heb 50.000 gulden per jaar
gevraagd als vergoeding.” Hierop glimlachte hij medelijdend.
„Wanneer u een dergelijk bedrag vraagt, nemen ze u niet serieus. Dat is helemaal niet interessant voor ze. Pas bij een miljoen
beginnen ze op te letten.” Hij adviseerde tegen Dekker te zeggen dat ik de zaken in de Sovjet Unie nog steeds in beweging
kan brengen, maar dat hij moest zeggen wat het hem waard is.
Ik antwoordde daar geen zin meer in te hebben, maar wel gecompenseerd te willen worden voor de moeite die ik heb gedaan. Ik realiseerde me Jeelof als „een klein kind” tegemoet te
zijn getreden. Teengs Gerritsen noemde Jeelofs gedrag „ignoble”.
Teengs Gerritsen vertelde soms wel eens tegen Beatrix te zeg-

■
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gen: „Meisje, wat doe je nou?” Hij was het eens, en kwam er
een aantal malen op terug, dat de public relations van het koningshuis abominabel waren. Het was hem bekend dat het koningin Juliana werd verboden naar de Sovjet Unie te reizen
„en vooral Bernhard mocht er niet heen”. Ik wilde weten hoe
dit in Den Haag werkte, maar hij bleef zich bepalen tot „de regering” die het niet wilde hebben. Zelf was hij wel in Moskou
geweest en had hij een verzetskruis opgespeld gekregen door
een sovjetadmiraal. Koningin Juliana wilde toen hij terug was
van hem van de hoed en de rand over de USSR weten.
Teengs Gerritsen beaamde dat mijn persconferentie over prins
Claus „erger had voorkomen”. Ik antwoordde: „Ze hadden
vanuit Huis ten Bosch toch wel eens een indirect signaal kunnen geven dat die stunt werd gewaardeerd?” Hij reageerde niet
op mijn opmerking. Hij was het met me eens dat Claus helemaal niet had beredeneerd, en ook niet in een positie was in te
schatten, waar hij in terecht zou komen toen hij aan de zaak
begon.
Ook vertelde hij, wat ik al eens eerder van hem hoorde, dat hij
en de prins soms afspraken dat de prins een rotmop zou vertellen, waarna zij dan samen zouden kijken wie er het luidste
lachten. Dan wisten ze in ieder geval dat dat hun vrienden niet
waren. Hij zette me met zijn Jaguar bij Den Haag Centraal af.
5 juli 1985

Ik was voor zeven uur al in de polders. De konijnen zaten aan
het ontbijt. De jongen zijn enig.
Piet Grijs komt met een zogenaamde vernietigende kritiek op
mijn Memoires in de Volkskrant.8 De vellen vliegen eraf. Als tekening staat er een kip zonder kop bij, wat ik volgens hem ben.
Reden te meer om met spoed aan deel II te werken. Bibeb belde om te zeggen dat ik de Volkskrant het geklets van die man
moest laten rectificeren. Ik pieker er niet over. Hij kan kletsen
wat hij wil.
Ik krijg nog steeds van alle kanten reacties op het televisiegesprek met Van Dis.9 Ook Frans Lurvink belde en vond de publiciteit over de zaak ongelooflijk. Nadat ik Teengs Gerritsen
in grote lijnen mijn ervaringen met Lurvink had verteld, merkte hij op: „Ik begrijp niet dat je nog met die man te maken wilt
hebben.” Daarom liet ik Lurvink merken twijfels te hebben of
ik wel met Den Alerdinck verder zou gaan. „Niemand is foutloos. Enkelaar heeft zich neergelegd bij het meerderheidsbe8
9

Zie bijlage 4.
Zie bijlagen 5A, 5B en 5C.
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Adriaan van Dis had tegen me gezegd: „Ik ga je een brief
schrijven, daar heb ik behoefte aan.” Dat was dus een aantal dagen geleden.
De vandaag binnengekomen brief van Slager doet de deur
dicht: „Voor de jaren 1985 en 1986 competeert u een honorarium van f 50.000 per jaar exclusief de vergoeding van uw kosten. In beginsel zal uw aanstelling ook voor het jaar 1987 worden voortgezet, doch de financiële voorwaarden voor dat jaar
zullen te zijner tijd in onderling overleg nader worden vastgesteld met in achtneming van de dan voor Den Alerdinck geldende omstandigheden.” Terwijl André Spoor toch aanwezig
was bij de bestuursvergadering, is hij blijkbaar voldoende onder
druk gezet – hij blijft een slappe, zwakke broeder – om akkoord te gaan met Lurvink. Er wordt weer gedaan of er nooit
een afspraak over een derde jaar is gemaakt. Ik mag nu over
mijn relatie met Den Alerdinck ook niet meer mijn mond
open doen, en val nu uitsluitend onder Carel Enkelaar. Er is
maar een antwoord op mogelijk: afrekenen en wegwezen. Je
komt terug uit Moskou met een (betaalde) uitnodiging voor de
hele Den Alerdinck-club om in Moskou een symposium te
houden, en als beloning voor die buit krijg ik een uitgekookte
brief van Slager.10
Ik heb een vervelende handtekeningensessie van mijn Memoires
bij Athenaeum gehad waar misschien twintig mensen (onder
wie Jan Cremer en Hans Geerlofs) op afkwamen. Er werden
vijftig boeken verkocht tot dusverre, wat na de behaalde publiciteit rond dit boek niks is.
Peter leest het momenteel en noemde het een „eye opener”.
Hij zei: „Wat heb jij een trieste jeugd gehad. Het ontroert
zeer.” Ook het interview met Bibeb heeft hij inmiddels ontvangen. „Teveel over Hofland, maar in zijn geheel erg goed.”
NRC Handelsblad heeft de brief van mij geplaatst, op de wijze
zoals Woltz het wilde. Ik belde André Haakmat, die totaal verbaasd was omdat ik meteen per telegram NRC Handelsblad had
verboden in deze vorm de brief te publiceren. „Dat is een
overtreding,” aldus Haakmat. Hij vroeg zich af wat gedaan zou
10 Zie bijlage 6.
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sluit van het bestuur. Ik ben gelukkig met het aanblijven van
Carel,” herhaalde hij. Hij zegde toe op korte termijn een ontmoeting te zullen arrangeren met advocaat Slager om nu eindelijk de overeenkomst voor drie jaar op papier te krijgen.
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kunnen worden met de dwangsom van 5.000 gulden. Hij zou
er over nadenken.
Arnold Hutschnecker beantwoordde mijn laatste brief en
spreekt – als overblijfsel uit mijn jeugd – van „an undercurrent
state of depression”. Dat moet dan wel erg undercurrent zijn, of
ik ben er de afgelopen zestig jaar dermate aan gewend dat ik
me van een onderdrukte depressie niet meer bewust ben. Hij
nodigt me uit er eens over te praten als ik weer in New York
ben.
7 juli 1985

Hans Geerlofs zei dat hij mijn gesprek in Trouw had gelezen en
mijn opmerking dat mensen „mentale joyrijders” zijn uitstekend vond.
Zowel oud-premier Jan de Quay als dominee Willem Visser ’t
Hooft is overleden. Ronald Gase heeft zijn vakantie uitgesteld
om naar de begrafenis van De Quay te gaan. Hoe haalt hij het
in zijn hoofd? Omdat hij hem eens geïnterviewd heeft? Van
dominee ’t Hooft zal ik nooit vergeten hoe ik hem eens op het
achterterras van het paleis in Djakarta aantrof bij een ontmoeting bij het ontbijt met Sukarno. Bung Karno was volledig
zichzelf en sprak als gewoonlijk ook over dames, op een wijze
dat ik me zorgen maakte over hoe de dominee tegen de president zou aankijken.
Gase had nu ook oud-ambassadeur Boon gesproken, die hem
had gezegd dat mijn „vrijage met de USSR” mij in diskrediet
had gebracht. Een variatie van Boon op een oud thema.11 Het
was Gase verder opgevallen dat de oud-diplomaten en politici
die hij nu spreekt „allemaal steeds meer zeggen dat ze Luns verachten,” aldus Ronald. „De werkster van Boon had het portret
van Luns achter een kast laten vallen en daar hoorde het nu ook
eigenlijk. Zelfs oud-minister Sassen had tegen Gase gezegd dat
Luns een etter was.
Ik herinner me dat Hans Teengs Gerritsen het met me eens was
dat de adjudant van prins Bernhard, Gerritsen, „hopeloos” was.
Hij voegde er aan toe dat het Gerritsen was geweest, die Joop
Wolff van de CPN bij de prins had binnengebracht. „Het hele
hof was er tegen, maar nu zijn ze de grootste vrienden en bellen elkaar iedere maand.”
Ik heb Frans Lurvink gebeld. Ik wil snel alles regelen, daarom
zal ik met Carel gaan praten, maar daar hangt dan alles van af.
Ik ga Georgii Arbatov in Zwitserland ontmoeten, privé, en ga
11 Pas in 1990 ontving ik de brieven die Boon in 1956 en 1957 aan onder meer De Telegraaf had geschreven om mij zwart te maken.
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Ik luister naar het Frühlings-Quartett van Mozart.
Vandaag ontmoette ik André Haakmat. Ik betaalde hem 900
gulden, een vriendenprijsje dus. Erg vriendelijk van hem. De
zaak tegen NRC Handelsblad opstarten zou 2.500 gulden kosten.
We laten het verder maar zitten.
Hij had 30 pagina’s in mijn dagboek gelezen. „Ik begrijp niet
dat Piet Grijs tegen u tekeer is gegaan.”
„Ik wel,” antwoordde ik, „die man is niet goed bij zijn hoofd.”
Vervolgens spraken we over Suriname. Hij noemde Desi Bouterse „een stabiliserende factor”, wat ik al heel lang uitstekend
weet. „Wanneer er wat met hem zou gebeuren, krijg je in Suriname Congolese toestanden,” vervolgde de Surinaamse advocaat.
We bespraken het opstellen van een nieuwe Surinaamse Grondwet, bestemd voor een te houden referendum. Hij refereerde
aan een eerdere conferentie hierover in Katwijk Wederzorg. Ik
zei: „Waarom wordt er geen commissie benoemd om een
nieuwe grondwet te schrijven?”
„Als Desi me dit zou vragen, neem ik het zeker aan.” Hij voegde toe: „Ik hoop dat Desi beseft dat uw publiciteit deze week
voor hem van onschatbare waarde is geweest.”
Er zijn veel schriftelijk reacties op de tv-uitzending met Van
Dis binnengekomen, waaronder een brief van pastoor Kerstholt uit Edam. „U hebt ‘interviewers’ op hun nummer gezet.
Ik ben blij dat u de zaak zeer goed doorprikte.” Ik weet niet of
de VPRO wel alles doorstuurt.
Peter belde dat hij het artikel van Piet Grijs had ontvangen. „Ik
heb nog nooit zoveel gif in een artikel bij elkaar gezien. Laughable,” zei hij.
„Dat zijn hier ‘de groten’ in ons vak,” zei ik. Eduard belde
29
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dan snel een besluit nemen – zeker na ontvangst van de curieuze brief van Slager.
Als de telefoon gaat hoop ik dat het Eduard is. Tot dusverre:
stilte.
Nel Oosthout las het interview met Bibeb en belde: „Ik ben
blij dat ik je ken.”
Boris Becker won Wimbledon. Hij verdiende het.
André Haakmat belde: „Ik vind het gesprek van Bibeb met u
magistraal. Het geeft een diepte van mijnheer Oltmans weer,
die niemand kende. Dat hoor ik trouwens van alle kanten.” Bibeb zelf zei dat Vrij Nederland totaal was uitverkocht deze
week.
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eveneens. Hij had honderd pagina’s van mijn Memoires gelezen.
„Het leest als een roman.” Broer Theo en Nellie lieten het onaangeroerd. Toen ik belde, zei Nellie zelfs dat ze nog veel andere boeken hadden te lezen. Theo was druk met zaken in Zürich.
Inmiddels is de achttienjarige Willem Alexander in de Raad
van State geïnstalleerd. Werkelijk absurd. Op grond van welke
verdiensten?
In de serie Zwerftocht door Nederland leverde Hofland nummer
vijf. Hij is een week op stap geweest en „Aan een verschoninkje heb je genoeg met moderne wasmiddelen,” is de slotzin. Gênant verhaal. Daar zit de natie niet op te wachten.
Ronald Reagan heeft, zo meldt Newsweek volgens NRC Handelsblad, het plan om guerrillabases in El Salvador te gaan bombarderen afgeblazen. Het had een vergelding moeten zijn voor
het vermoorden van vier Amerikaanse mariniers in dat land.12
Stel je voor dat dit was doorgegaan.
Koningin Victoria (1837-1901) heeft aan persoonlijke en officiële papieren 60 miljoen woorden nagelaten, voldoende om
700 boekdelen te vullen. „Victoria wrote as she spoke. She was
incapable of diplomatic evasiveness or ambiguity, and the selfportrait she unconsciously painted is a true likeness exhibiting,
as Hibbert observes, ‘her simplicity and practicality, her sound
common sense, her deep capacity for affection, the undeviating and sometimes highly uncomfortable regard for truth, the
stubborn imperiousness protecting an inner security and awareness of her own limitations’.” 13 Zo’n onmogelijk zin zette Richard Altick in The New York Times. Haar persoonlijke aantekeningen en brieven werden in 24 dikke delen van 374
pagina’s samengevat.
Buurvrouw Galina Droogendijk was op bezoek. Zij had mijn
Memoires gelezen en realiseerde zich hoe weinig ze me kende
ondanks dat we al zo lang in dezelfde straat wonen. Er werd
gebeld. Henk Hofland stond voor de deur. Dit was dus zijn
eerste bezoek sinds de rampzalige affaire in 1973 met Peter
Zonneveld en de sovjetsdelegatie tijdens een ontvangst hier. Ik
wist niet wat ik zag. Galina zei het ook meteen. Hij was lichtelijk lazarus. Hij bleef twee en een half uur en vroeg om een
exemplaar van de Memoires. Ik schreef er in: „Henk, beter laat
dan nooit!” Hij gaf me een armband die ik voorzichtig op tafel
legde, en waar ik niet goed raad mee wist.
Henk begon het gesprek met: „Ik heb je uitgever, Wim Ha12 NRC Handelsblad, 8 juli 1985.
13 The New York Times, 8 juli 1985.
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zeu, vanmiddag de stuipen op het lijf gejaagd. Ik zei hem:
‘Wacht maar jongetje, ik krijg geld van je, minstens duizend
gulden’.”
„Waarom doe je zoiets onzinnigs. Bovendien denk ik niet dat
je een cent krijgt, laat staan dat je er recht op zou hebben. Probeer het maar,” reageerde ik. Hij kwam er een paar maal op terug. Ik vroeg hem waarom hij nooit had geantwoord om samen te overleggen over het opnemen van zijn brieven. „Je
kent me toch,” was zijn stomme antwoord.
„Ja, daarom vind ik je dus ook een zak.” Toen hij eerder die
armband neerlegde betekende het niets voor me. Helemaal
niets.
Ik zei hem dat hij verstandiger zou zijn niets tegen Wim Hazeu
te beginnen omdat dat hem zelf het meeste kwaad zou doen.
„Het kan me ook werkelijk niets schelen,” zei Henk. „Ik heb
het alleen gedaan om Hazeu te treiteren.”
Hij refereerde aan de affaire met De Telegraaf en zei: „Je bent
toen als een tank door mijn leven gegaan.” Ik dacht: de man
begrijpt nog altijd niet dat wat toen met hem gebeurde het resultaat was van zijn eigen verraad en daarom verder niets met
mijn doen of laten te maken heeft gehad. Hij nam een uitnodiging aan en misbruikte die door bedrieglijk een fotograaf van
De Telegraaf mijn huis binnen te smokkelen. Henk zei dat het
op de VPRO-televisie moeten toegeven dat hij tegen mij gelogen had bij het in mijn huis binnenhalen van de fotograaf het
rotste moment uit zijn hele leven was geweest. Hij had er bovendien de meeste spijt van. Omdat het de enige keer was dat
hij schoon schip maakte door eerlijk te zijn?
We haalden meer herinneringen op. Hij zei dat we eens samen
in Utrecht stonden te liften en mijn broer Hendrik – die na de
oorlog in een oude T-Ford reed – eraan kwam. Ik rende naar
zijn auto toen hij inderdaad stopte, en kwam vervolgens met
een zuur gezicht terug. Hendrik had voor twee personen twintig gulden gevraagd om naar Nijenrode te rijden. Ik vrees dat
dit mijn oudste broer ten voeten uit was. Het incident ben ik
overigens niet in mijn dagboek tegengekomen. Vreemd,
vreemd, vreemd. Ik bracht het gesprek enkele malen op zijn
moeder, op wie ik erg gesteld was, maar daar reageerde hij niet
op. Ik weet niet wat hij daarover verdrukt.
Nadat hij over Piet Grijs had gezegd dat hij een goede man en
een behoorlijk mens was, vroeg ik hem het artikel uit de Volkskrant te lezen (hij zei het niet te kennen). Hij zette zijn bril op,
las ongeveer de helft en zei: „En toch is hij een goed mens. Ik
vertel je nog wel eens waarom hij dat zo heeft geschreven.”
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„Uit vriendschap voor jou?”
„Zo is het.” Ik dacht: ga maar liever weg, ik ken je niet meer,
en wil je niet meer kennen ook.
Henk zei, met tranen in de ogen, dat hij nog altijd mijn vriend
was en hij nog altijd van me hield. „Als dat zo is, was twaalf jaar
wel erg lang om weer naar Amerbos terug te komen,” was
mijn antwoord. „Bovendien, wanneer iemand een stuk over
jou zou schrijven, zoals Piet Grijs over mij deed, zou ik hem
geen goed of behoorlijk mens noemen. Het druipt er vanaf dat
die man niet in orde is.” Misschien meent Henk op een emotioneel moment nog wel wat hij zegt, maar ik betwijfel of ik er
verder waarde aan moet hechten. Het is eigenlijk intens zielig.
„Je zult je waarden en principes moeten herzien Henk, want
wat gebeurt er met je als je die niet bijstelt?” benadrukte ik
hem.
Om 23:15 uur vroeg hij me om een taxi te bestellen. „Welnee,
neem gewoon de bus. Dan breng ik je weg naar Centraal Station.” Dat is wat we hebben gedaan. Terwijl we op de bus
stonden te wachten, vertelde hij over een nieuwe vriendin
Elly. Hij vertelde met deze Elly van Het Parool in de bosjes te
hebben geneukt waarbij ze door de politie waren betrapt. „Die
moet je ontmoeten.” 14
Hij vertelde ook zijn eigen memoires te hebben geschreven,
450 pagina’s. Ze moesten op 8 januari 1986 bij de uitgever
zijn.15
9 juli 1985

Amsterdam - Enschede
Carel Enkelaar vroeg me naar Buurse te komen. Ik mocht eerste klasse reizen. We konden desnoods in Enschede praten.
„Nee,” zei ik, „ik wil graag Liny zien.” Zij is uiteindelijk de
zuiverende invloed op zijn scharrelpraktijken.
Oud-ambassadeur Piet Schaepman belde laat gisteravond. Hij
had in de bibliotheek in Roermond het interview met Bibeb
gelezen. Hij vond het prima wat ik over Van Roijen (eens zijn
baas) had gezegd. „Vooral om dat het waar is. (…) Ik heb hem
als departementshoofd op Buitenlandse Zaken goed gekend. Ik
herinner me nog de wekelijkse vergadering, waarin Van Roijen stelde dat Indonesië heus geen represailles zou nemen door
de kip die het gouden ei legt te slachten.” Hij voegde toe: „Een
week later werden we uit Indonesië geflikkerd.”
14 Tot 1997 (wanneer ik dit schrijf) heb ik haar ontweken. Voor mij blijft Mimi Henks
vrouw.
15 In 1997 zijn Hoflands memoires er nog niet.
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Buurse
Carel en Liny zeiden niet te hebben geweten dat ze hem aanvankelijk hadden willen wippen. Toen Carel tijdens de vergadering van 2 juli had aangeboden zich terug te trekken, had
men in koor geprotesteerd, ook André Spoor. Wel vlogen de
vonken eraf tijdens de vergadering. De medewerking van Friso
Endt is aan de orde geweest, maar in zijn geval had Spoor in
alle toonaarden zijn voet dwars gezet. Hij werd getorpedeerd.
Enschede - Amsterdam
Bij thuiskomst belde ik Bibeb. Zij is een echte heks, want toen
ik vertelde dat Henk was geweest, zei ze: „Zie je wel, dat voelde ik.”
De secretaris, A. M. Panioukhov van ambassadeur Blatov van
de Sovjet Unie vraagt om een afspraak met zijn baas te maken
omdat er een misverstand in de maak zou zijn. Ik had namelijk
een pittig telefoontje naar de ambassade gedaan, omdat men
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Ik antwoordde: „Ze hebben Sukarno elf en een half jaar opgesloten, maar namen niet de moeite hem te leren kennen. Ik
deed dit in 1956 en 1957 wel, en voorspelde wat hij zou doen
en hoe er gereageerd zou worden. Ik werd onmiddellijk voor
landverrader uitgemaakt maar intussen kwam mijn voorspelling naar de letter uit.”
„Sommige lezers van Bibeb zullen zeggen: Oltmans scheldt op
hoge heren. Maar ik ken Van Roijen door en door. Wat jij allemaal doet, Willem, is me uit het hart gegrepen.” Schaepman
had het ook schitterend gevonden dat Luns door de Belgische
socialist Louis Tobback bij Adriaan van Dis werd omschreven
als „een lakei in een Rolls-Royce”.
Piet Schaepman had het heel subtiel gevonden dat ik had duidelijk gemaakt dat ik zonder een rooie cent te hebben, in 1957
tegen het beleid van Luns in Djakarta was ingegaan. Ik weet
niet eens meer dat ik het gezegd heb, maar het was waar. Ik
verloor mijn kranten erdoor en had feitelijk niets. Dan te bedenken dat ambassadeur Van Roijen zelf puissant rijk was en
het zich had kunnen permitteren af te treden uit protest tegen
het beleid en het bedrog van Luns. Maar deze types zijn prestigegericht omdat ze blijkbaar meer waarde hechten aan wat
men van hen denkt of zegt dan wat zij zich jegens hun geweten
wel of niet menen te kunnen veroorloven. Hofland is wat dat
betreft van hetzelfde laken een pak als Van Roijen.
Conducteur Rinus Meupelenberg komt bij me praten. Hij had
genoten van Adriaan van Dis (en mij).
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weigert de zoon van buurvrouw Galina Droogendijk, een
Russische, een visum te geven zodat hij met zijn moeder op
vakantie kan naar de Sovjet Unie om daar zijn grootmoeder te
bezoeken. Dit soort onzin loopt langzamerhand de spuigaten
uit.
Ik belde Peter om te vertellen over het bezoek van Hofland.
„Ik hoop,” zei hij, „dat je alles hebt opgeschreven. Die man is
niet te vertrouwen.”
Hofland heeft een in memoriam over oud-premier Jan de
Quay geschreven onder de titel AFSCHEID VAN EEN BESCHAAFDE SUKKEL. De Quay was inderdaad een sukkel, want hij was
niet tegen de gemene streken van Luns en consorten opgewassen. En toch vind ik dat zo’n titel op dit moment niet kan.
Er was een lieve brief van een oude vriendin, Iris Lulofs, met
wie ik in de jaren vijftig in contact stond. „Ik ben er trots op
dat ik jou gekend heb toen we nog jong waren en jij nog niet
beroemd/berucht was. Ik herken je nog steeds in ieder gebaar,
in iedere oogopslag, stem, intonatie, half spottende lachje.” Ik
zou haar graag terugzien.
10 juli 1985

De Sovjetambassade belt met de mededeling dat Alexander
Droogendijk een visum kan krijgen.
Omdat eerst werd aangekondigd dat Vladimir Lomeiko naar
Den Haag zou komen en later weer wat anders werd gemeld,
heb ik na enig speurwerk Lomeiko weten te vinden in het InterContinental Hotel in Helsinki. „Mama Mia,” reageerde hij,
„how did you find me?” Hij ging op een tripje met een eigenaar van een Finse krant in een privévliegtuig, maar we zullen
zondag samen in Helsinki ontbijten. Ik belde dus keurig Carel,
die akkoord ging.
Wim Neus kwam een conceptovereenkomst voor activiteiten
in Suriname brengen. Deze zou uiteindelijk door Theo, mij en
hem moeten worden ondertekend.16
Er was ook een brief van mijn interviewster bij Moscow News.17
Ik heb haar meteen geantwoord dat er maar één werkelijk
vreemde fout in haar interview was geslopen: van antibody had
zij antipode gemaakt. De andere kleine zaken zijn onnodig aan
haar te vermelden.
Jouke Mulder van Elseviers belde. De Memoires hadden hem geroerd. Het was een moedig „en erg buitenlands” boek. Hij had
tegen Michel van der Plas gezegd dat hij een bespreking zou
16 Zie bijlage 7.
17 Zie bijlage 8.
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Henk Hofland belde gistermiddag. Max van Rooij had hem
gevraagd naar Indonesië te gaan voor de krant. „Ik heb er geen
zin in omdat het mijn leven zo onderbreekt,” zei hij.
„Je bent gek! Je moet gaan. Je weet alleen niets over Indonesië.
Kom maar eerst hier voor een college.”
Ik luister naar een strijkkwartet van Dvor̆ák. Dat speelden we
ook op De Horst.
Rotterdam - Amsterdam
Ik bracht een bezoek aan advocaat Slager die een erg indrukwekkend kantoor heeft. Ik geef sterk de voorkeur aan Voetelinks „tampatje” 18 aan de Keizersgracht bij Nauta Van Haersolte. We spraken ruim een uur en erg prettig. „Het is waar,” zei
Slager, „dat André Spoor mij ook heeft gezegd dat wat Sytze
van der Zee jegens u heeft gedaan, niet kon. Ik weet dat jij
Willem heet. Ik ben Dee...” Daar onderbrak ik hem, want daar
houd ik niet van.
Slager vond zijn cliënt Lurvink „te licht” om in de International Council for New Initiatives in East-West in Wenen te gaan
zitten naast Donald Kendall (Pepsi), Jermen Gvishiani (Moskou) en andere internationale topfiguren. „Hij is ook niet echt
rijk, dus Freddie Heineken en zulke mensen vinden hem geen
geschikte partner.” Ik zei tegen Slager verheugd te zijn dat Enkelaar was gebleven. „Meent u dat nu echt?”
„Ach, mijnheer Slager (expres), wat is gebeurd is gebeurd. Hij
haalde vreemde stunts uit, vooral in Moskou met mijn vrienden
daar, maar we moeten verder dus ik spreek er niet meer over.”
18 Indonesisch: tampat – een slaapplaats van een matroos aan boord van een oorlogsschip.
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moeten schrijven. Daar was Michel toe bereid. Toen bekritiseerde ik Van der Plas in het Bibeb-interview en nu wil hij het
dus niet meer. „Maar ze hebben geen hersenen. No brains. De
meeste mensen hebben shit in hun brains. Michel van de Plas,
zit al 35 jaar bij Elsevier de zaak te verzieken, schrijft over koningin Marie van Roemenië. Was een gesjeesde pater, per ongeluk destijds in Nijenrode beland. Zo bleek als een laken, toen
al volkomen verpest. Chip rooms-katholiek getroebleerd. Hij
heeft op Nijenrode een gedicht voor me geschreven, dat vind
je in mijn Memoires. Die gaat hij nu straks bespreken.” Dat was
de passage in het interview in Vrij Nederland over Ben Brinkel,
alias Michel van der Plas. Hollandser kan dus niet, want nu wil
hij niet.
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Hij stipte een probleem aan tussen Suriname en OGEM (Overzeese Gas- en Elektriciteitsmaatschappij) over een bedrag van
dertig miljoen, waar problemen over zijn gerezen bij het nationaliseren van de Surinaamse Elektriciteitsmaatschappij per decreet van Bouterse op 31 december 1982. Hij vroeg of ik daarin iets kon betekenen. Ik zou er een vergoeding voor krijgen.
Mimi Hofland belde dat ze me dankbaar was dat ik ook haar bij
Bibeb had genoemd. Zij had daardoor veel telefoontjes gekregen, want zij had weer eens de pers gehaald als echtgenote van
Henk. Dit kwam haar prima uit, al was het alleen maar om juffrouw Elly van Het Parool te pesten, bij wie Henk nu het meeste verblijft. Ik kan me haar ergernis goed voorstellen. Henk
heeft al acht jaar die relatie, die Mimi pas drie jaar geleden ontdekte. Vooral de afgelopen anderhalf jaar waren een hel voor
haar. Zij noemt Henk nu dus ook een pathologische leugenaar.
Ik vrees haar gelijk te moeten geven. Samen met haar twee zonen, Henk en Edmond, had zij naar Van Dis gekeken. Ze hadden het opgenomen. De jongens hadden het al enkele keren
teruggekeken. Henk had Mimi opgebeld om het artikel van
Piet Grijs in de Volkskrant vooral te lezen, omdat dit volgens
hem heel erg goed was. Toen hij bij mij was, deed hij eerst of
hij het niet kende en voerde een toneelstukje op door zijn bril
op te zetten en een beetje lezen.
12 juli 1985

Ik was al om 07:30 uur in de polders. Het was aandoenlijk om
zo’n piepjong konijntje in stomme verbazing naar een passerende fietser te zien staren. Ik moet een soort olifant voor hem
lijken. Moeder fazant verdween met drie jongen in de bosjes.
Ik belde Henk Herrenberg. Bevelhebber Bouterse had tegen
hem opgemerkt dat ik tegen Bibeb had gerefereerd aan Hans
van den Broek, die Desi keurig vuurtjes aanbood. Kennelijk
vond Henk dat niet prettig. Ik stuur hem daarom als de gesmeerde bliksem per aangetekende post een videoband van het
gesprek met Van Dis, met het verzoek die voor Bouterse af te
spelen. Maar het was fout zo uit de school te klappen, ook al
was het waar.
13 juli 1985

Gisteravond om 23:15 uur belde Piet Schaepman. Hij had mijn
gesprek in Moscow News gelezen en vond het geweldig. „Dat is
jouw visitekaartje.” Piet had Saartje Burgerhart19 van de Volks19 Pseudoniem voor Cri Stellweg.
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Schiphol
Ik vergat mijn dagboek, erg onwennig. Bibeb vond het interview in Moscow News uitstekend. Ik zei tegen haar juist die onderwerpen met haar te hebben willen bespreken, waarop zij
antwoordde: „Dan had ik nog een pagina nodig gehad.” Zij
gaat nu Hans Teengs Gerritsen interviewen.
Helsinki, Hotel Marski
Vreemd dat de infecties in mijn oksels (opgelopen in Suriname) niet verdwijnen.
Ronald Reagan schijnt ziek te zijn. Het is wreed om te zeggen,
maar het zou een zegen voor de wereld zijn indien hij dit aardse tranendal zou verlaten. George Bush zou iets beter zijn, maar
eigenlijk moeten de Democraten terug komen.
14 juli 1985

The New York Times laat vandaag weten dat Reagan succesvol
geopereerd is. Ik genoot een uitstekend ontbijt samen met Vladimir en Olga Lomeiko. Hij sprak van een totaal andere stemming in Moskou. Hij verwachtte dat het komende partijcongres van de CPSU erg interessant zal worden. Maar de
ingrijpendste veranderingen verwachtte hij in het voorjaar van
1986. Den Alerdinck in Moskou gaat in het najaar zeker door.
Playboy 20 heeft een dertien pagina’s lang interview met Fidel
Castro gepubliceerd. Verstandige zet. Veel jonge Amerikanen
zullen het lezen. „No one ever calls me Castro, only Fidel. We
have never lied to the people. Ours has been an honest Revolution. The people know we keep our word.” Ik denk inderdaad dat hij naar eerlijkheid heeft gestreefd, maar heeft hij zich
te allen tijde eerlijkheid kunnen permitteren? Hij zegt bijvoor20 Playboy, augustus 1985.
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krant op bezoek gehad. Ook zij stond achter me in de confrontatie met Van Dis.
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beeld dat hij wel naar de begrafenissen van Brezhnev en Andropov is geweest, maar de begrafenis van Tsjernenko kwam
op „(…) a time when I had an enormous amount of work”.
Hij kon zich niet permitteren de waarheid te zeggen, zoals Salsamendi mij deze toevertrouwde. Fidel had namelijk gezworen
nooit meer naar een begrafenis bij 20 graden onder nul te gaan.
Playboy schrijft dat critici binnen de regering Reagan stellen dat
Castro wrede maatregelen moet gebruiken om een socialistisch
systeem in Cuba te implementeren. Castro antwoordt daarop:
„As regards the charge of cruelty, I think the cruelest people on
earth are the ones who are indifferent to social injustice, discrimination, inequality, the exploitation of others – people
who don’t react when they see a child with no shoes, a beggar
in the streets or millions of hungry people.”
„Socialism is just the opposite,” meent Castro. „By definition,
it expresses confidence and faith in man, in solidarity among
men and in the brotherhood of men – not selfishness, ambition, competition or struggle. I believe that cruelty is born of
selfishness, ambition, inequality, injustice, competition and
struggle among men.”
Ik denk ook dat socialisme, of hoe het systeem van solidariteit
ook in de toekomst mag heten, uiteindelijk zal overwinnen,
omdat er geen andere methode zal zijn om de reis op dit spaceship earth te kunnen overleven. Al helemaal niet via de wreedheid als gevolg van persoonlijke hebzucht, zoals dit vanuit de
VS nu nog wereldwijd wordt gepropageerd. Er staat heel veel
meer in dit gesprek wat het overdenken waard is, maar ik moet
het hierbij laten. Het kostte anderhalf uur om Fidel te lezen.21
Helsinki - Göteborg
Vanmorgen met Lomeiko ontbeten. Hij verbaasde zich over
het wankele beleid van Lurvink tegenover zijn medewerkers.
Heb natuurlijk aan Alexander gedacht, de Russische jongen,
die ik eens in Leningrad ontmoette.22 Via een huwelijk met een
Fins meisje had hij de Sovjet Unie weten te ontvluchten. Wat
zou ik graag weten hoe het nu met hem is. Ik zit alleen in de
Business Class.
Piloten lijken steeds jonger te worden. In werkelijkheid word
ik steeds ouder. Uit mijn koptelefoon hoor ik een vioolconcert
van Saint-Saëns.
21 Zie bijlage 9 voor het volledige interview. Pas in 2015 kwamen president Barack
Obama van de Verenigde Staten en president Raúl Castro van Cuba overeen weer
ambassades te openen in elkaars hoofdsteden (red.).
22 Zie Memoires 1975.
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23 The New York Times, 14 juli 1985, door Laurence en Rona Cherry.
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Lees een bericht over CAT-scanners.23 „The best-known of the
new imaging devices in the Computerized Axial Tomograph
(CAT). Inside the doughnut-shaped CAT machine, a moving
ring rakes X-ray beams in pencil-thin lines around a patient’s
head, like a planet rotating around the sun. Brain tissue absorbs
the radiation in varying amounts depending on its density. Instantly calculating the difference between the total radiation
and the absorption of the X-rays as they enter different parts of
the head, the device’s speed computer uses the mathematical
difference as the basis for a reconstructed cross-sectional view
of the brain, dazzling in its detail.” In de VS zijn 1.300 CAT-machines in gebruik. Een ander nieuw toestel is een machine die
Magnetic Resonance Imaging (MRI) wordt genoemd. Hiermee
kunnen problemen in de hersenen worden opgespoord. „Using magnetic fields 3.000 to 28.000 times stronger than the
earth’s, an MRI pries information from the body’s molecules.
The huge doughnut-shaped magnet utilized can make the nuclei of hydrogen atoms within the body twirl like tops in the
direction of the magnetic field. A radio-wave tuned to this frequency can, by the use of a process called ‘resonance’, give
these wildly spinning nuclei extra energy. When the radio
wave is turned off, the energy is released, and is translated by
computer into a visual image.”
Dan is er Positron Emission Tomography (PET) waarmee de
anatomie van de hersens bestudeerd kan worden. „PET shows
the brain actually at work, going about its minute-by-minute
metabolic business.” CAT and MRI are like road-maps of the
brain: PET shows the traffic moving on the roads. The brain is
more than an organ in constant chemical ferment: it is also a
small generator, its electrical impulses flying from cell to cell.
By measuring this continuous electrical turmoil, a new technique called ‘evoked potential’ has enabled researchers to interpret brain-wave patterns in ways never possible before. Interestingly, these new devices have also served to contradict old
myths about racial differences in intelligence and in aging.
They have revealed for example, the brain electrical activity
(often an important index of normal intelligence) is the same
among healthy children no matter what their ethnic group,
based on data collected by investigators in regions ranging from
northern Europe to the Caribbean.”
Ik verlang naar Amerbos, de privacy, mijn piano, de polders.
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15 juli 1985

Ik schreef het begin van Memoires 1953-1957 opnieuw. Ik
vraag me af of ik zo uitgebreid de perikelen met Van Haagen
en Röell zou moeten beschrijven.
Broer Theo belde om een datum te prikken voor onze reis naar
Suriname. Weekkrant Suriname schreef over Van der Zee en
mij. Ze hebben de klok horen luiden…, als gewoonlijk.24 Ik
schreef Georg Hering in een briefje dat het geen wonder was
dat er maar weinig zijn die zijn krantje serieus nemen, gezien
de manier waarop hij journalistiek bedrijft.
Privé meldt dat prinses Irene „en haar Joop van Tijn” op een
steenworp afstand van Soestdijk Indisch zijn gaan eten. Het zal
toch niet waar zijn?
16 juli 1985

Ronald Reagan heeft de „terroristische staten” in de wereld
aangewezen, namelijk Iran, Libië, Cuba en Nicaragua. Philip
Geyelin wijst erop dat hij dit drie weken geleden in een andere
rede blijkbaar nog niet wist en toen zei: „You can’t just start
shooting without having someone in your gunsights. You have
to know who is perpetrating deeds of terrorism.” Hij zal een
telefoontje van de CIA hebben gehad: „Ben je gek, we weten
toch wie terrorisme bedrijven?” Inderdaad de CIA zelf. Reagan,
die graag door de CIA opgestelde verklaringen voorleest, probeerde nu dus de verdenking te verleggen en met zoveel succes
dat die landen (zelfs in 1997 als ik dit samenstel) nog altijd voor
de wereld te boek staan als terroristische landen bij uitstek. De
aandacht werd dus effectief verlegd.
Geyelin verwijst naar Reagans aanvullende verduidelijking dat
de bron van alle ellende in het Kremlin ligt: „(…) because of
the Soviet Union’s close relationship with almost all of the terrorist states.” En hij citeert Fidel Castro, die in antwoord hierop Reagan „a madman, an imbecile and a bum” noemde, waar
ik het met dat laatste hartgrondig eens.25
Admiraal Stansfield Turner, voormalige CIA-directeur onder
Carter, schreef Secrecy and Democracy. Charles Mohr bespreekt
24 Weekkrant Suriname, 13 juli 1985, zie bijlage 10.
25 The Washington Post, 13 juli 1985, Philip Geyelin.
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17 juli 1985

Henk Hofland zei dat hij in Den Haag zijn visum ging halen.
Ik schreef (voor de grap) een kaartje aan Max van Rooij: „Wat
denk je dat er zou gebeuren als Henk en ik samen naar Djakarta, gingen?”
Premier Lubbers was op televisie te zien naast de president van
Venezuela, op dezelfde bank waarop ik indertijd naast president
Herrera Campins zat. Zijn pogingen om de situatie voor Shell
op te lossen aangaande een conflict met Curaçao schijnt te zijn
mislukt. Hij is dus toch niet zo slim als algemeen wordt aangenomen.
18 juli 1985

Droomde heel gedetailleerd van mams, en later over mijn
hondje Keke. Ik was steeds met het diertje bezig. Het lag altijd
zoet op me te wachten. Het lijkt wel of de hond de hele nacht
in mijn hoofd heeft rondgespookt. Op het laatst waren zijn
oogjes erg moe; ze herinnerden me aan de ogen van mijn vader
toen hij oud was.
Om 10:00 uur stond Hans Meijer, postdoctoraal onderzoeker
uit Groningen, voor mijn neus. Hij had een vrij grote mond.
Hij stelde vragen als: „Waarom stond Sukarno erop dat
Nieuw-Guinea bij Indonesië kwam?” Hij schijnt een boek te
schrijven over de relatie tussen Indonesië en Nederland tussen
1950-1962.28 Hij begrijpt van de Indonesische kant geen moer
blijkt uit zo’n vraag. Het was een boom van een kerel, wel aantrekkelijk, maar nerveus. Ik moest hem vragen te stoppen met
zijn potlood te friemelen.
Ik kreeg een briefje van Piet Schaepman:
26 Stansfield Turner, Secrecy and Democracy: The CIA in Transition, Houghton Mifflin,
Boston, 1985.
27 The New York Times, 13 juni 1985.
28 Hans Meijer, Den Haag – Jakarta: De Nederlands-Indonesische betrekkingen 19501962, Het Spectrum, 1994.
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dit boek in The New York Times en herinnert eraan dat menig
lid van het Amerikaanse Congres de CIA met een „rogue elephant” heeft vergeleken. De admiraal schijnt uitvoerig in te
gaan op clandestiene operaties tegen Nicaragua.26 Ook noemt
hij de adviseur voor nationale veiligheid van Jimmy Carter,
Zbigniew Brzezinski: „an untempered collegue”. Brezinski
zou onrealistische verwachtingen hebben over het resultaat van
geheime operaties.27 Die man was al net zo’n ramp voor de
Amerikaanse buitenlandse politiek als Kissinger.
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Ik schreef Ed een kaartje dat zijn tien mooie rozen waren overleden.
Jouke Mulder van Elseviers belde of ik bereid was samen met
hem naar Paramaribo te gaan. Ik belde Henk Herrenberg, die
vertelde dat Desi Bouterse naar Lima ging om een kleine top
met vijf Latijns-Amerikaanse staatshoofden te hebben. „Kom
daar dan met Mulder naar toe, dan betaalt Elseviers jouw reis,”
adviseerde Herrenberg me. Hij vroeg nog even niets te zeggen
over Peru, want het was ook in Suriname nog niet bekend.
Frans Lurvink belde: „Mijn advocaat Slager vind je nu een aardige man. Het hele kantoor was uitgelopen om je te zien om42

19 juli 1985

Gerrit Jeelof kwakt de deur dicht. Ik verwachtte nauwelijks anders, al blijf je hopen op elementair fatsoen.
Josje Hagers meldt dat Willem Alexander per 17 augustus „een
aangepaste opleiding” zal krijgen bij de Koninklijk Marine.
Heel flink. Anders kan hij later als koning ook geen admiraalsuniform dragen.
Trouw meldt dat de deuren voor ambassadeur Van Houten in
Paramaribo dicht gaan. Wij hebben toch op knelpunten begaafde diplomaten zitten. Alhoewel: ze luisteren in Den Haag
niet naar de uitgezonden krachten, zoals Johan Beelaerts van
Blokland me in Boedapest eens meer dan duidelijk maakte.
Joop van Tijn heeft Bibeb geschreven dat het interview met
mij een van haar beste stukken was geweest. Maar Bibeb is razend dat ene mejuffrouw De Graaf, voormalige secretaresse
van Beatrix, had gezegd een interview met mij, Bibeb niet
waardig had gevonden.
Barbara Crossette schrijft in The New York Times over de aanhoudende oorlog op Timor, sinds Indonesië tien jaar geleden
het Portugese gedeelte van het eiland bezette. Het voormalige
Portugese, Hong Kong-achtige gebiedje in de gigantische Indonesische archipel is voornamelijk christelijk in het grootste
islamitische land ter wereld. Er is nog steeds een guerrillagroepje van duizend of tweeduizend man, die zich tegen de Indonesische bezetting keren. Stel je voor dat Urk in handen was van
Japan, daterend uit een verovering van 300 jaar geleden. Het is
43
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dat je in jeans was met een radio op je kop.” Daar was ik me
wel van bewust geweest.
Lurvink vroeg ook, na een bespreking met Carel Enkelaar, wat
ik ervan zou vinden als Den Alerdinck naar een komende topontmoeting tussen Reagan en Gorbatsjov zou gaan. Ik zei:
„Absurd. We zijn toch immers nog helemaal niets. Vraagt het
aan André Spoor.” Ook vroeg ik hem 10 en 11 oktober te reserveren. Ik zal dan samen met hem naar de herinneringsvergadering ter ere van Aurelio Peccei in Salzburg gaan om hem
aan contacten te helpen. Hij ging naar de boot met Natascha.
„Ik denk niet dat het erg verstandig is om het bed in te duiken
met een getrouwde vrouw,” zei ik, wetende boter aan de galg
te smeren. Ja, maar hij ging nu scheiden, was zijn excuus. Lekkere boel. Ze vinden een jonger nummer en doeken hun
abonnement op.
Jouke Mulder belde nog laat. „We gaan geschiedenis maken.
We gaan naar Peru.”
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begrijpelijk dat de storm der Indonesische revolutie die plek
heeft willen wegvagen. Ik blijf het een onbelangrijk conflict
vinden, dat dankbaar door Djakarta wordt aangegrepen als afleidingsmanoeuvre voor wat werkelijk in Indonesië gebeurt
onder het fascistische regime van Suharto. Ze denken: laat de
wereld maar over Timor kletsen dan hebben we in Djakarta
rust. Barbara Crossette trapt daarin.29
20 juli 1985

Ik was twee uurtjes bij Frans Lurvink op kasteel Den Alerdinck. Natascha Iliouchina bracht koffie. We gingen door alle
vraagstukken heen. Er gebeurt nu veel in Den Alerdinck waar
ik geen grip meer op heb. Eigenlijk kan het me ook niet meer
zoveel schelen. We hebben de zaak als denktank voor journalisten kunnen lanceren. Laat ze maar verder rommelen.
In dat kasteel wordt niet echt geleefd, zonde. Het zakken van
de dollar heeft Lurvink weer een miljoen gekost, zei hij. Hij
zou tot eind 1986 nog eens anderhalf miljoen in Den Alerdinck
stoppen. Maar het genereren van fondsen bleef belangrijk. Ook
meldde Lurvink dat de BVD inmiddels meermalen bij hem was
geweest, en had gewaarschuwd dat hij met zijn initiatief met
vuur speelde.
Op de terugweg sprak een conducteur van Amersfoort tot
Amsterdam over de uitzending van Van Dis.
John van Haagen had Memoires 1925-1953 gelezen en belde
laat op: „Ik dacht jou te kennen. Nu weet ik dat ik over 75
procent van die kennis niet meer zeker ben. De engel Gabriel
kom je tegen, dat is om te beginnen een wonder: en dan vraagt
hij je ook nog het toilet aan te wijzen.” Ik vroeg hoe hij mijn
beschrijving van de affaire met mevrouw Röell had gevonden.
Hij dacht even na, en zei: „Genadig.” Waarop hij vervolgde:
„Jij stelt je niet al te vijandig tegen veel dingen op, en dat is je
sterkste kant. Dat jij er nog bent, komt doordat je nog altijd gelooft dat je die ene ster aan de hemel zult vinden. Je bent nog
altijd niet cynisch genoeg om te aanvaarden dat een dergelijk
wonder niet mogelijk is, of dat jouw persoon voor zo’n wonder niet geschikt is.” Wat hij zei was weer op vele punten zo
raak.
„Toen ik jullie samen ontmoette,” zei hij, „zag ik in Eduard de
jongen die ik ook ooit was. Ik kan het verder niet verklaren.
Wees voorzichtig. Eduard is heel breekbaar. Toen hij sprak, en
ik stond, zag ik opeens in hem mezelf. Het was een erkenning.
29 The New York Times, 19 juli 1985, door Barbara Crossette.
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Henk Hofland zou bellen. John vond hem uit mijn herinneringen „zielig” tevoorschijn komen. Ik stuurde hem mijn gesprek
met Moscow News.
Mevrouw Van Regteren Altena is in Bergen overleden. Ik
moet nog altijd een keer naar haar man toe omdat hij een
jeugdvriend van mijn moeder was.
Na een onverwacht telefoongesprek met Eduard, belde John
van Haagen opnieuw. „Door jouw boek loopt als een rode
draad altijd een ding: jij wenst van je vrienden totale overgave.
Misschien is dit bij Henk Hofland ook wel latent aanwezig,
maar het heeft hem vijandig jegens jou gemaakt. Jij wenst geestelijke onderworpenheid bij de door jou uitverkorenen, maar
45
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Het was een herkenning. Het is bij hem rechts of links. Dat wil
zeggen, er is haast geen terug mogelijk. Die jongen heeft karakter en je moet er rekening mee houden. Bij Eduard is een
beschadiging een beschadiging. Daar moet je rekening mee
houden.”
Ik vertelde hem dat ik Eduard eens in mijn boosheid ten onrechte voor hoerenjongen had uitgescholden. Daarop zei John:
„Wanneer je je continu ongelijk voelt met iemand, beschadigt
dat. De intensiteit van de ander onderga je inderdaad als een
vorm van gevangenneming. Weet je waarom Picasso, Chaplin
en de anderen wel met een veel jonger iemand konden samenleven? Omdat ze in staat waren af te dalen naar het andere niveau, en dat bedoel ik niet denigrerend.”
Toch hield ik vol dat een relatie zou kunnen worden geanalyseerd en herwaardeerd. „Dat kan niet,” zei John. „Dat is niet
mogelijk. Wanneer Eduard of ik iets op de rails zetten komen
we er niet meer van af. Bij ons is het alles of niets.” Ik vertelde
hem van Eduards affaire met de danser in New York. „Oh, dat
is zelfverdediging,” zei hij meteen. „Dat komt omdat Eduards
innerlijk niet in overeenstemming is met zijn geestelijke structuur, dat wil zeggen, zijn innerlijk kan niet aanvaarden dat hij
jouw protegé zou zijn. Zijn persoonlijkheid wil zich uiten, wil
zich bewijzen, wil er gewoon zijn. Wanneer jij een keuze maakt,
wanneer jouw waardering je zegt dat Eduard iets bijzonders is,
dan handel je er niet naar. Dan geef je een behandeling die deze
bijzonderheid ontkent. Jouw denken is zodanig gecompliceerd, dat kunnen Eduard en ik niet bijbenen. Jij ordent chaos,
zelfs je gevoelens. Nou, dat is voor mij sciencefiction. Jij bent
in staat zelfs gevoelens in cijfers om te zetten.” Ik ben van dit
late gesprek lang wakker gebleven.
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die hebben nu juist zo’n ontwikkeld gevoel van eigenwaarde
dat dit onmogelijk is. Dat is in zekere zin het tragische.”
Wim Hazeu belde. Hij had de grootste onzin over me gelezen
de laatste dagen. „We gaan gewoon rechtdoor,” zei hij. „Je
kunt volledig op me rekenen.” Hij staat dus toch achter me.
Daar had Poslavsky dus gelijk in.
22 juli 1985

Het leven stopt wanneer Eduard er is. Het was daarom ontzettend vervelend dat Marie van Oostenbrugge30 hier nu net twee
dagen is om het huis weer eens op orde te brengen. We haalden herinneringen op. Zij herinnerde zich dat wanneer zij het
eten serveerde op De Horst, ze altijd merkte dat mam mij reprimandes uitdeelde. Berta de Kruif, de huishoudster van mijn
grootvader Van der Woude in Maarssen, had haar eens verteld
dat mam dit deed omdat ze had gehoopt dat ik als tweede kind
een meisje zou zijn geweest. Ik heb dit mam later wel eens gevraagd, en dan antwoordde zij: „Theo, je jongere broer, kwam
toch na jou?” Dat was waar. Marie vertelde ook dat alleen mijn
vader mij Luutje mocht noemen „en je werd heel boos als iemand anders het deed.” Dat raakte me, want dit stond in verband met mijn eindeloze pogingen in mijn jeugd mijn vader
tot „vriend” te maken, wat altijd weer mislukte omdat niemand tussen hem en mam mocht staan. Ik had gewild dat Eduard dit gesprek had gehoord. Of Peter.
Op reis had ik een nieuw polshorloge voor Eduard gekocht.
We waren in de tuin. Ik ging het halen. Hij opende het pakje,
en was er erg verbaasd over. Hij liet zijn hoofd zakken en kreeg
tranen in zijn ogen. Ik omhelsde hem en drukte hem tegen me
aan. Hij wilde het opbergen waarop ik zei: „Doe het om.” Ik
kreeg onmiddellijk weer spijt en zei: „Doe het niet om.” Maar
het stond hem prima.
Den Haag - Amsterdam
Ik heb de Sovjetambassade bezocht. Anatoly Blatov is een broze man, deze nieuwe ambassadeur. Hij wandelde de kamer
binnen, met Koelisjov en Genawisjov. Een gewoon gesprek
met deze man was niet mogelijk. We dansten langs enige onderwerpen en belandden bij de rakettencrisis. Ik zei dat dit
vraagstuk zijn moeilijkste zaak zou worden. „Men kan de aantallen SS-20’s het beste uitspelen,” zei ik. Ook voorspelde ik dat
Reagan wel eens afstand zou kunnen doen ten gunste van
30 Marie van Oostenbrugge-van Zoeren was onze dienstbode op De Horst voor en tijdens de oorlog.
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23 juli 1985

Yuli Vorontsov, de Sovjetambassadeur in Parijs, schijnt naar
Washington te gaan ter vervanging van Anatoly Dobrynin.34
Het zou op de invloed van Arbatov kunnen wijzen. Of Dobrynin heeft er genoeg van.35
Vladimir Lomeiko is geëxplodeerd tijdens een persconferentie
31
32
33
34
35

Die voorspelling sloeg nergens op. Bush werd president.
Zie bijlage 11.
Zie bijlage 12.
Ik heb Vorontsov in Parijs ontmoet toen Arbatov daar was.
The New York Times, 22 juli 1985, door Bernard Gwertzman.
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Bush, gezien Reagans gezondheid, maar dat de Democraten
dan de volgende verkiezing zouden winnen.31 Over Ernst van
Eeghen zei ik dat hij een uitgesproken boef was, en van God
bezeten, maar in militaire zaken nuttig en zit hij op de juiste
lijn. Van Eeghen zou zeker invloed kunnen blijven uitoefenen,
vooral publicitair.
Alexander Münninghoff, een notoire „bruikbare” journalist in
Den Haag, had over mijn Memoires in de Haagse Courant geschreven.32 Ik liet hem weten dat niemand in mijn omgeving
mij Willemientje noemt. En hoe het met de primeur aangaande Blatov ging, was ook geklets in de ruimte. Ik schreef hem
onlangs in gesprekken met Lurvink en Enkelaar genoemd te
hebben als mogelijke gast van Den Alerdinck, ongeveer ten tijde dat mijnheertje er voor ging zitten mijn boek de grond in te
schrijven. Boet Kokke heeft overigens bij De Gelderlander hetzelfde gedaan.33 Laat maar. Ze weten beter.
Ik ontmoette Jouke Mulder in het Zuidhollands Koffiehuis. De
trip naar Peru gaat niet door. Smoesjes. Bonaventura ging bezuinigen. In werkelijkheid is er weer gestookt. Ik vroeg hem
Hoogendijk te bellen, wat hij deed. „Ik zet er een streep onder,” was het antwoord. Weer een opdracht door mijn neus
geboord vanwege achterklap en Hollands gedoe.
Ik belde Henk Herrenberg. Hij wilde geen team van de AVRO
in Peru hebben. „Kan jij niet komen en zelf een reportage maken,” vroeg hij.
„Daarom probeer ik met een televisieploeg te komen,” antwoordde ik. Hij zou een ticket regelen.
Uit het niets kwam een telefoontje van Dirk Jan Keijer afkomstig uit Huizen, de zakenman van Investronic in Hilversum,
met een kantoor in Moskou, die al enige tijd mysterieus in
rook was opgegaan. Hij had oud-ambassadeur Romanov naar
Nederland uitgenodigd. Hij zei nu in Spanje te wonen.
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in Moskou en heeft de aanhoudende aanvallen op mensenrechten in de USSR beantwoord met: „In the West advocates of
human rights are slave-traders who run networks of houses of
prostitution where they debauch young girls.” Als dat geen
voorbeeld van nieuw denken uit Moskou is, dan weet ik het
niet meer. Het wordt de hoogste tijd. „The session was marked
by an unusual degree of emotion as Mr. Lomeiko raised his
voice,” aldus Seth Mydans, die voorbeelden gaf van Lomeiko’s
argumenten. Het was waar dat Cuba eens „the whorehouse of
America” was geweest, zoals Lomeiko ook had gezegd.
Ik ben de hele dag bezig geweest een opdrachtgever te vinden
voor een reportage over Bouterse in Lima. De SLM bevestigde
dat een ticket voor me klaar lag. Peter Hagtingius was geïnteresseerd. Later belde Jacques Ros: „Je boodschap is anders
overgekomen.” Het kwam met Panorama rond.36 Later belde
Peter terug, het ging toch niet door, want een eigen fotograaf
meesturen zou te duur worden. Altijd hetzelfde liedje. Gijs van
de Westelaken van de Haagse Post wilde het verhaal hebben,
maar van 1.500 gulden maximaal kan ik mijn hotels en kosten
niet dekken.
Marie van Oostenbrugge keerde naar Den Dolder terug nadat
we samen nog een visje hadden gegeten. Ik gaf haar kersen
mee.
Mimi Hofland vertelde dat Henk op zijn verjaardag met juffrouw Elly was gaan dineren en haar en zoon Edmond had laten stikken met leugens en uitvluchten. Het verwondert me
niets. Hij had haar steeds bedreigd dat als zij een scheiding zou
aanvragen, hij zou stoppen met werken voor de Haagse Post en
de VPRO. Van zijn geld van NRC Handelsblad gaat het meeste
naar hypotheken en rekeningen. Edmond had tegen haar gezegd: „Die man is niet normaal. Trek het je niet aan.” Maar
Mimi had gevoeld hoe Edmond gekwetst was geweest door
wat er was voorgevallen.
Piet Schaepman belde en concludeerde, nadat ik vertelde dat
Elseviers de trip naar Peru had geannuleerd: „Daar heeft de regering of Buitenlandse Zaken een stokje voor gestoken.” Hij
had mijn zaak met NRC Handelsblad gevolgd en noemde het
oorlog, zoals zijn eigen conflict met zijn voormalige ministerie
ook niet anders was dan oorlog. Ik adviseerde hem met Ronald
Gase te gaan praten, wat hem een uitstekende gedachte leek.

36 Zie bijlage 13.
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24 juli 1985

25 juli 1985

Ik droomde van een tijger die door drie leeuwen werd aangevallen.
Henk Hofland belde. Hij gaat twee weken naar Indonesië, een
land waar hij helemaal niets over weet. NRC Handelsblad betaalt
natuurlijk. Ze hebben blijkbaar geen deskundiger journalist om
te sturen. Ik gaf hem op de valreep het adres van oud-minister
Ruslan Abdulgani.
De Spaanse schrijver Juan Goytisolo, vatte onze conceptie van
vreemde culturen samen als doorgaans gebaseerd „not on their
complex reality, but on the simplified image they project. The
clearer and more sharply that image is, the more convinced we
will be, that we are intimately acquainted with it: it is a mere
outward confirmation of knowledge we already possess.”
Goytisolo waarschuwde voor „images so often repeated that
they become cliché’s that block our vision of reality and change
and end up becoming inflexible myths”.38
37 Zie bijlage 14.
38 The New York Times, 26 mei 1985.
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André Haakmat vertelde moeite te hebben een stuk voor Desi
Bouterse op te stellen. Ik had immers gezegd dat hij zich zou
kunnen gaan inzetten voor het opstellen van een nieuwe
grondwet. „Ik heb al vier pogingen gedaan,” aldus Haakmat.
„Ik weet niet wat er met me aan de hand is.”
„Emoties spelen u parten,” zei ik, „dat is logisch.” Maar ik
moedigde hem opnieuw aan.
„Ik ga weer een poging wagen,” verzuchtte hij.
Jan Cremer belde om het nummer van Westerling, de massamoordenaar van Indonesiërs. Hij had voor een boek een foto
samen met de man nodig. Ik vroeg hem: „En denk je dat zo’n
foto een aanwinst voor je boek zal zijn?” Hij reageerde enigszins verbouwereerd.
De SLM belde dat ambassadeur Herrenberg had gevraagd mij te
zeggen niet naar Lima te komen. Je wordt goed gek van alles.
Maar uit het gedonder is een samenwerking met John Drieskens voor een gesprek met Bouterse voortgekomen, waardoor
ik in de gelegenheid zal zijn andere dingen in Suriname te
doen.
Ik kreeg een erg bemoedigende reactie van professor Gerard
Kruijer, socioloog gespecialiseerd in problemen in de derde
wereld, op mijn Memoires.37
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26 juli 1985

Ik heb twee uur met Michiel Bendien gesproken, die een nare
ervaring met ene Menno achter de rug heeft, wat hem erg
heeft aangegrepen. Ik ken die situatie.
Het is een voordeel van dit dagboek dat er in ieder geval minder is weggewaaid uit mijn leven dan bij de meeste mensen het
geval is. Ik kijk op een altijd groene loofboom. De terugblik op
mijn leven wordt geen gok waarbij ik geen idee meer zou hebben wat werkelijk gebeurde. Ik ben nu in 1956 en vind voortdurend wonderlijk mooi materiaal.
Het is officieel: Rock Hudson heeft AIDS.
Het kraken van huizen of gebouwen die nog geen half jaar leeg
staan, wordt strafbaar. Vreemde wet. Of het is altijd strafbaar of
woningzoekenden kunnen hun gang gaan, maar wat is dit?
Ik werd opgebeld door René Vaarnolds medewerker die vertelde dat ze in de auto in Gouda zaten en de toverdokter zei:
„Willem Oltmans denkt aan me.” Ik dacht helemaal niet aan
hem, maar zei hem altijd gaarne te willen ontvangen.
27 juli 1985

Nu begrijp ik waarom André Haakmat zoveel moeite heeft
met een brief aan Bouterse. Hij doet mee aan de anti-Bouterse
radiozender.
Milo Anstadt belde. Hij kreeg de uitzending van Van Dis te
zien nadat hij terugkwam van vakantie. „Je maakte hem af.”
Milo is al anderhalf jaar weg bij de VARA. „Inderdaad, wat daar
gebeurt, is niet meer in orde,” zei hij.
In New York is een ongewoon hoge hoeveelheid plutonium
in het drinkwater gevonden. Moet je even nagaan.
Er lag een brief van Slager aan mij, Lurvink en Enkelaar, waarin hij mijn commissie van 6 procent over door mij aangebrachte fondsen voor Den Alerdinck als reëel voorstel aanhangig
maakt. Hij benadrukt dat er nog wel concreet moet worden afgesproken wat mijn commissie wordt wanneer ook iemand anders meent dezelfde gift te hebben binnengehaald.
Fidel Castro heeft in een voor Washington vervelend potje geroerd. Hij heeft de Latijns-Amerikaanse landen opgeroepen
hun gezamenlijke schuld van 360 miljard dollar aan Washington gewoon te schrappen. Maar de VS beschikken over een
machtig netwerk van verraders en omgekochte politici in Latijns-Amerika. Castro’s oproep is rechtvaardig, maar zal nergens toe leiden bij de huidige machtsverhoudingen.39
39 Newsweek, 29 juli 1985.
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28 juli 1985

29 juli 1985

Fyffys laat twee schepen bouwen in Japan, onder de namen
Nickerie en Jarikaba, voor het vervoer van Surinaamse bacove
bananen.42 Dit hebben vertegenwoordigers van de Ierse firma
aan de heren Power en Soe-Agnie van Suurland meegedeeld.
Dat waren mijn partners toen ik wist dat de uitbreiding van die
bananenindustrie een schitterende kans voor Suriname bood.
40 Zie bijlage 15.
41 Zie bijlage 16.
42 De banaan die uit de schil gegeten wordt, zoals bekend in Nederland, wordt in Suriname bacove genoemd. Wat in Nederland bakbanaan wordt genoemd, noemt de
Surinamer banaan.
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Ik heb tot 03:15 uur naar de tenniswedstrijd tussen Ivan Lendl
en Boris Becker gekeken. Vroeger was ik voor Lendl. Nu voor
Becker. Hoe komt dat? Het heeft waarschijnlijk te maken met
Lendls treiterige pogingen de jonge Duitser uit zijn concentratie te helpen, door bijvoorbeeld voor het slaan van een bal met
zijn racket op de achterkant van zijn schoenen te slaan. Of om
zogenaamd zweet van zijn gezicht te vegen. Een keer ergerde
het Becker zodanig dat hij ostentatief op zijn racket ging zitten
wachten. Becker had gelijk. Lendl was smerig bezig. Lendl
won 7-5, 6-2 en 6-2. Na afloop repte Becker met geen woord
over de gemene sabotage.
Lex Poslavsky schreef het eerste boekdeel van mijn Memoires
aantrekkelijk te hebben gevonden. „Ik ben erg blij dat het goed
ontvangen wordt. Het verdient het zeker.” Maar hij was teleurgesteld dat het boek geen foto bevatte van mijn biologische
grootvader Hendrik van der Woude, die overleed voor ik werd
geboren. Ik plaatste bewust in dit deel een foto van zijn vader,
graaf Poslavsky, omdat ik alleen hem vanaf mijn jeugd kende
als de man van mijn grootmoeder en hem met grandad aansprak. Lex hoopte dat een foto van grootvader Van der Woude
in het tweede deel zou komen. Dat ben ik wel van plan, evenals van mijn biologische grootmoeder Jacoba Klink en de
tweede vrouw van mijn grootvader Willem Oltmans, de Javaanse Sima Sastro Pawiro.
Hans Warren schreef in de Provinciale Zeeuwse Courant over Memoires 1925-1953.40 Weekkrant Suriname heeft mijn beschouwing gepubliceerd over de noodzaak van objectieve journalistiek bij het analyseren van een dekolonisatieproces als in
Suriname.41 André Haakmat belde. Hij vond het een artikel
van hoog niveau.
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Ze hadden mij hiervoor natuurlijk niet echt nodig. Maar de
aanzet tot het uitbreidingsproject heb ik dus wel gegeven.43
Ik kreeg een aardige brief van Hans Warren.44 Ik zal hem wel
eens ontmoeten. Ook ontving ik een brief van Ruslan Abdulgani.45 Hij houdt nog wel vast aan het geloof. Ik zal The Future
of an Illusion voor hem aanschaffen in de VS en het boek hem
toezenden.
Robert Jay Lifton46 heeft een studie gemaakt van Josef Mengele, de man die „came to symbolize the entire Nazi killing project”. Lifton analyseerde „the cult of the demonic personality”,
waabij Mengele welhaast als de verpersoonlijking van het absolute kwaad werd gezien. Dit jaar werden de botten van de
meest beruchte, op de vlucht zijnde nazi, in Brazilië opgegraven. Voor veel overlevenden verliest Mengele nu hij, weliswaar dood, gevonden is, die haast onaantastbare status van het
absolute kwaad. „Mengele was a man, not a demon, and that is
our problem.” Lifton vraagt zich af: „What made Mengele?
How can we explain his murderous behavior at Auschwitz?”
„Auschwitz was both an annihilation camp and a work camp for
German industry,” schreef ook Lifton. Hetzelfde dus als mijn
vriend Joe Borkin, de Joodse regeringsadvocaat in Washington
DC, schreef in zijn boek The Crime and Punishment of I.G. Farben.47 De gek Mengele had in Auschwitz 175 tweelingen geselecteerd voornamelijk uit binnengebrachte Hongaarse Joden.
De meesten waren kinderen, maar er waren er ook van zeventig
jaar. De tweelingen hadden een betere kans de waanzin te overleven. Zij kregen een unieke status. „They lived in special blocs,
usually within medical units.” Ze mochten dikwijls hun eigen
kleren hebben en werden niet kaal geschoren. Hun voedsel was
anders, met brood en melk. Ze werden nooit geslagen. Soms
mocht hun moeder bij hen blijven. Mengele beschouwde hen
als interessante onderzoeksobjecten. Een soort persoonlijke
hobby. „The final step in Mengele’s research,” aldus Lifton,
„was to apply on a number of twins dissection. (Ik moet even
op adem komen.) Auschwitz enabled him not only to observe
and measure twins to compare them in life, but to arrange for
them to die together. He could thereby obtain comparisons of
healthy or deceased organs to show the effects of heredity.”
43
44
45
46
47

Weekkrant Suriname, 27 juli 1985.
Zie bijlage 17.
Zie bijlage 18.
The New York Times, 21 juli 1985.
Joseph Borkin, The Crime and Punishment of I.G. Farben: The startling account of
the unholy alliance of Adolf Hitler and Germany’s great chemical combine, The Free
Press, MacMillan, New York, 1978.
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Daniel Goleman meldt dat
„development and growth of
the brain go on into old
age”.48 „Over the last decade,
neuroscientists have become
impressed by the degree to
which the structure and the
chemistry of the brain is affected by experience,” aldus
Floyd Bloom, van de Scripps
Clinic in La Jolla, Californië.
„Even in old age, the cells of
the cerebral cortex respond
to an enriched environment
48 The New York Times, 29 juli 1985.
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rious inmate doctors, including the radiologist, found no trace of that disease.
Mengele was outraged, and he left the
room, ordering the radiologist to remain.
When he returned about an hour later,
Mengele said calmly: “You are right. There was nothing.” After some silence, Mengele added “Yes, I dissected them.” Later,
the radiologist said, he heard from Dr. Nyiszli that Mengele had shot the two boys in
the neck and that “while they were still
warm, began to examine them: lungs first,
than each organ.”
The two boys, the radiologist added,
had been favorites with all the doctors – including Mengele. They had been treated
very well, he added, “spoiled in all respects ... these two especially ... they fascinated him considerably.” But their postmortem study had still greater fascination
for him.
Mengele’s fanatically brutal approach
to his research can be understood mainly in
terms of his combination of ideological zealotry and scientific ambition. Verschuer,
his mentor, was taking science in a Nazi
direction when he declared that research
with twins would demonstrate “the extent
of the damage caused by adverse hereditary influences” as well as “relations between disease, racial types, and miscegenation.”

Sometimes Mengele himself presided
over the murder of his twins. A deposition
given by Dr. Nyiszli in 1945 described one
such event: “In the work room next to the
dissecting room, 14 gypsy twins were waiting ... and crying bitterly. Dr. Mengele
didn’t say a single word to us, and prepared a 10 cc. and 5 cc. syringe. From a box
he took evipan, and from another box he
took chloroform, which was in 20 cubiccentimeter glass containers, and put these
on the operating table. After that, the first
twin was brought in ... a 14-year-old girl.
Dr. Mengele ordered me to undress the girl
and put her on the dissecting table. Then
he injected the evipan into her right arm intravenously. After the child had fallen
asleep, he felt for the left ventricle of the
heart and injected 10 cc. of chloroform.
After one little twitch the child was dead,
whereupon Dr. Mengele had it taken into
the corpse chamber. In this manner, all 14
twins were killed during the night.”
Mengele could be totally arbitrary in his
killings. An inmate radiologist told of a
pair of gypsy twins, “two splendid boys of
7 or 8, whom we were studying from all
aspects – from the 16 or 18 different specialties we represented.” The boys both
had symptoms in their joints that, according to a belief at that time, could be linked
to tuberculosis. Mengele was convinced
that the boys were tubercular, but the va-
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by forging new connections to other cells,” schrijft Goleman.
„The brain cells showed, for instance, a lengthening of the tips
of their dendrites, the branches that receive messages from other cells. This increase in the surface of the dendrites allows for
more communication with other cells.”
Hoe wonderlijk, hoe wonderlijk. Ik leef al zestig jaar met die
machinerie van protoplasma in mijn kop en eigenlijk heb ik
geen notie over wat zich daar afspeelt.
30 juli 1985

Ik heb de Amerikaanse ambassadeur Bremer een Amerikaanse
uitgave van mijn boek met Georgii Arbatov gestuurd en
schreef erin: „I am in favor of building bridges and not unnecessarily aggravating an already potentially dangerous world situation.” Doelende op het gevaarlijk gebazel van Ronald Reagan en consorten.49
Schreef Sovjetambassadeur Blatov opnieuw om te bespoedigen
dat mijn buurjongen Sacha Droogendijk met zijn Russische
moeder mee mag op vakantie naar zijn grootmoeder in de
Sovjet Unie.
31 juli 1985

Ik kreeg een briefje van Viola van Emmenes.50
Ik kreeg bezoek van de journalist Bob Lagaaij van de Provinciale Zeeuwse Courant. Hij was wel aardig, maar gaf teveel complimentjes. Misschien meende hij het nog ook.
Han André de la Porte belde. Hij zei erg onder de indruk te
zijn van mijn Memoires.
Jouke Mulder telegrafeerde Henk Hofland drie weken geleden
of hij een artikel over mijn Memoires wilde schrijven voor Elseviers. Hofland antwoordde niet. Henk ten voeten uit. Hij komt
wel bij mij binnenvallen en roept dan hoe een bijzonder boek
het is – met tranen incluis – maar wat mankeert hem dan om er
niet over te willen schrijven? Hij liever dan ik. Zijn dendrieten
zijn blijkbaar opgehouden nieuwe aansluitingen te zoeken.
Jan van Wieringen meldde in de Volkskrant dat Nixon tijdens
zijn presidentschap viermaal overwogen heeft atoomwapens in
te zetten: tijdens de oorlog in Vietnam, tijdens conflicten tussen
Arabische landen en Israël, het conflict tussen India en Pakistan, en tijdens de spanningen tussen USSR en China.51 En dan
vragen ze zich hier nog af waarom men in het Kremlin steeds
49 De man zou er zelfs niet voor bedanken, dankzij de rode kaart van Luns.
50 Zie bijlage 19.
51 De Volkskrant, 23 juli 1985.
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23:50 uur
Ik ben naar buiten gegaan en heb het Frans-Italiaanse woordenboek van mam weer naar binnen gehaald.
52 De Telegraaf, 27 juli 1985.
53 Vrij Nederland, 27 juli 1985.
54 The New York Times, 28 juli 1985, door Walter Reich.
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ernstig rekening heeft gehouden met een dergelijke misdadige
uitbarsting gedirigeerd vanuit het Witte Huis. Fuut van Loon
heeft het in De Telegraaf over tien momenten waarop verschillende presidenten het gebruik van kernwapens overwogen, namelijk in 1948, 1950, 1954, 1958, 1962, 1969, 1971 en 1973.52
De universiteit van Lyon heeft de briefwisseling (1934-1950)
tussen Jef Last en André Gide gepubliceerd. Wat zou ik het Jef
gegund hebben dit te weten.53 Gide was zijn hoogtepunt, altijd, zoals Sukarno dat voor mij is gebleven.
In 1925, een jaar na de dood van Lenin, nodigde de Sovjetregering professor Oskar Vogt, directeur van het Kaiser Wilhelm
Instituut voor hersenonderzoek in Berlijn, uit naar de USSR uit
om de hersens van Lenin te onderzoeken. De sovjets wilden
dat Vogt zou zoeken naar de fysieke origine van het genie Lenin. De Duitser zag kans 34.000 plakjes uit de hersens te snijden, zoals in 1927 in Pravda is vermeld. Vogt rapporteerde:
„The marked development of the pyramidal cells (in Lenin’s
cerebral cortex) produced, of necessity, an intensification of the
general activity of the various divisions of the brain. The large
number of paths proceeding from the pyramidal cells and thus
uniting portions of the brain otherwise widely separated explains, furthermore, the wide range and the multiplicity of
ideas that developed in the brain of Lenin. Particularly, his capacity for quickly getting his bearings when confronted with
the most complex situations and problems. Lenin’s brain activity can be compared, in other words, with the whole wave of
sounds, closely interwoven, rapidly tumbling over one another,
yet so combined as to produce a mighty harmony. Thus the
key to a materialistic view of Lenin’s genius has been found.” 54
Wijsheid uit 34.000 plakjes hersens. Om stil van te worden.
Het oude, beduimelde Frans-Italiaanse woordenboek van
mam, gaat nu mee met het oud papier. Zoiets gaat me vreselijk
aan het hart. Hoeveel heeft zij niet van haar geliefde naslagwerk geleerd? Hoe dikwijls raadpleegde zij deze pagina’s niet?
Weg, weg, weg. Kennis opgeslagen in 34.000 schijfjes van haar
hersens.
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2 augustus 1985

M. Belyat en Volodja Molchanov hebben in het sovjet APNbulletin fel gereageerd op Westerse kritiek tijdens een jeugdfestival in Moskou. De kritiek ging onder meer over de paspoortcontrole en douanefaciliteiten van het vliegveld. Ik ken die
ellende al veertien jaar en er is nauwelijks enige verbetering in
gekomen.
Belgische en Nederlandse deelnemers aan het feest brachten
koffers vol aanplakbiljetten, folders, pamfletten en ander propagandamateriaal mee dat er bij de burgers van de USSR op aandrong de regering omver te werpen. Nu Gorbatsjov dus. De
beide journalisten schrijven dat ze het niet in hun hoofd zouden halen om dergelijk materiaal mee naar België of Nederland
te slepen, waarin het omverwerpen van de regeringen Martens
en Lubbers zou worden gevraagd. Het zooitje werd dus in beslag genomen en de Belgen en Nederlanders schreeuwden
moord en brand over dictatuur.
„We have our own moral principles which should be reckoned
with especially if you are our guest. Why should anyone be allowed to impose upon us the ‘ideals’ of lesbian and homosexual love or to leave porno literature on the tables of Moscow
cafes?”
Op 6 juli 1944 gaf Winston Churchill opdracht na te gaan of
het bestoken van Duitse steden met gifgas tot de mogelijkheden zou kunnen worden gerekend. Dat hoor je dan veertig jaar
later. Ik heb altijd vraagtekens bij die mijnheer gezet als held
van de Tweede Wereldoorlog. Omdat Hitlers V-2 raketten op
Londen neerkwamen en op 6 juli 1944 hierdoor niet minder
dan 2.700 Britten op een dag werden gedood, zou de premier
deze maatregel overwogen hebben. De geallieerden stonden
op dat moment machteloos tegenover de Duitse raketten.55
3 augustus 1985

Ommen - Amsterdam
Ik heb gezellig bij Han en Irthe André de la Porte gelogeerd.
Er was een semi-officieel diner gearrangeerd, waar men opgedoft aan verscheen (typisch Han). Ook de moeder van Irthe,
Wilhelmine van Pallandt-Voorwijk, was hierbij aanwezig. Ik
heb veel met haar gesproken. Een typisch Indische dame, afkomstig uit het geboorteland van mijn eigen grootouders van
beide kanten. Zij deed me dan ook erg denken aan mijn grootmoeder, eveneens bij de nonnetjes op Java opgevoed. Zij is nu
55 NRC Handelsblad, 31 juli 1985.
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Bij gevechten in Nicaragua zijn 70 Sandinisten gesneuveld in
gevecht met Contra’s, die 61 man verloren.
5 augustus 1985

Ik had een ontmoeting met Frans Lurvink in Hotel de l’Europe. Ik moest denken aan de opmerking van Han André de la
Porte die vertelde dat zakenlieden als Lurvink „lijkenpikkers”
werden genoemd, omdat zij gestorven bedrijven opkopen,
weer tot bloei brengen en met veel winst van de hand doen.
Tijdens onze lunch zei Lurvink: „Als jouw jeugd anders was
geweest, zou je leven anders zijn geweest.” Het irriteerde me
en ik werd boos. Uiteindelijk geldt dat voor iedereen.57 Verder
was hij aardig. Hij was in gesprek over de aankoop van een
56 The New York Times, 28 juli 1985.
57 Hij moest mijn Memoires nog kopen en lezen.
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83 jaar. „Ik denk niets over hierna. Ik zal wel zien wat er gebeurt,” zei zij. Maar ze meende eveneens dat er naast hersenen
en gedachten nog iets anders was, de geest, „en daarom geloof
ik, dat die wel blijft leven.”
Ik stond vanmorgen op met Daphnis en Chloë van Ravel en
kreeg tranen in mijn ogen, omdat ik Eduard miste die mee zou
komen, maar verhinderd was omdat zijn vriendje uit New
York overkwam. Eigenlijk werd de muziek van Ravel me teveel. Ik zette de walkman daarom af. Dat gebeurde om 05:30
uur toen ik niet meer kon slapen vanwege hem. Ik blijf ontroostbaar over die jongen.
In de haven van Amsterdam zag ik weer de Kruzenshtern liggen, het Russische zeilschip waar ik eens tien dagen op heb gevaren.
Carey Winfrey van CBS schreef in The New York Times dat hij
pas bij zijn tweede huwelijk, na zijn veertigste, wist dat hij kinderen wilde hebben.56 Hij wilde het vaderschap niet mislopen,
maar was niet gehaast. Nu had hij ze. „I like being a father. I
love being a father. And I think I am a better one for having
waited.” Voor mij was de enige en juiste beslissing beslist nooit
aan een kind te beginnen. Ik zal dit nog eens nauwkeurig formuleren. Het was een besluit vergelijkbaar met niet door te
gaan met pianolessen. In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Het was ook eerlijker tegenover het veroorzaken van een
zwangerschap bij een ander mens, waarover ik me diep bewust
was niet te weten hoe het te hanteren zonder blijvend onherstelbare psychische wonden achter te laten.
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bank. Hij bracht me met de Bentley naar Amerbos terug, en
legde in de auto uit hoe je geld als water kon verdienen. „Je
pikt een bedrijf uit – want van de honderd die op de beurs geregistreerd staan, zijn er dertig ondergewaardeerd. Je gaat er in
een Bentley een bezoek brengen en bespreekt het opkopen van
de aandelen. Omdat ze dan in de rikketik zitten voor hun positie gaan ze als een razende proberen andere kopers te vinden en
de aandelen schieten omhoog. Op die manier zit je altijd goed.
Zo was er laatst een bedrijf waar ik maar 100.000 gulden instopte en via deze manoeuvres twee en een half miljoen aan
verdiende. Ik had er zelfs vier en een half miljoen uit kunnen
halen. Zo wordt immers in de VS goud verdiend.” Ik walg van
zulke verhalen. Zo’n figuur zal je vader zijn. Hij liet me brieven van Spoor en Ruge lezen. Zo gaat het dus ook met mijn
brieven aan hem.
De zeventienjarige Boris ‘boem boem’ Becker begint tot een
Duitse volksheld uit te groeien.
In Time staan foto’s van Rock Hudson in 1958 als beroemde,
stralende, machoster en het wrak dat hij nu als 59-jarige acteur
is geworden tengevolge van AIDS. Het is meer dan afschuwelijk.58 AIDS houdt me ontzettend bezig.
6 augustus 1985

Tranen in bed. Ik kon niet slapen bij de gedachte dat Paul uit
New York nu bij Eduard is. Misschien wil hij zijn ouders tonen
niet alleen op oude kerels als ik te vallen, en toverde hij daarom
een absolute schoonheid van het New York City Ballet tevoorschijn. Waarom een joch van 25 jaar zure verwijten maken? Hij heeft groot gelijk. Ik tracht de zaak uit mijn hoofd te
zetten, maar het dramt maar door.
Ik ga nu al mijn dagboeken achter elkaar afschrijven.59 Dan
moeten ze allemaal naar de Koninklijke Bibliotheek verhuizen.
Daarna hef ik Amerbos op en zal ik weer „vrij” zijn.
Cila van Lennep zei weer eens dat ik een erg slechte naam had.
„Ik vertelde een neef van me [WO: Emiel van Lennep van de
OECD] dat ik je kende en graag mocht.”
„Die denkt nu dat u gaga bent,” zei ik.
„Dat kan me geen barst schelen.” Zij sprak over Zuid-Afrika,
en was van mening dat „de wereld” niet zal rusten voor zij van
dat land „een rotzooi hebben gemaakt”.60 Zij is vooral bezorgd
58 Time, 5 augustus 1985.
59 Schreef ik in 1985. Nu in 1997 ben ik pas op dit punt.
60 Van 1937 tot en met 1945 was Cecile van Roosmale Nepveu’s echtgenoot Willem van
Lennep in Zuid-Afrika ambassadeur voor Nederland.
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Ben onderweg naar Dirk Keijer. Ik had eerst een ontmoeting
met André Haakmat. Hij adviseerde tegen een heropening van
de zaak tegen NRC Handelsblad. Dat heeft natuurlijk verder ook
geen zin. Wel was hij overtuigd dat in hoger beroep de rechter
het vonnis zou vernietigen. Bij een kort geding diende „het
belang van de eiser” bij de zaak te worden bewezen. Na de
plaatsing van de zogenaamde correctie door NRC Handelsblad
tegen mijn telegrafische verbod zulks te doen, was het belang
vervallen, want ik wilde tenslotte maar vijf regels meer. Haakmat: „NRC Handelsblad heeft de rechter voor een fait accompli
geplaatst en in plaats van dat niet te accepteren, heeft hij die
kwestie domweg gelegaliseerd. De rechter had in het dossier
niet minder dan drie telexen en telegrammen kunnen aantreffen die verbod van die publicatie eisten. Hij leed misschien aan
vakantiemoeheid. Dat hij op 8 augustus al een uitspraak deed,
wijst op overhaast te werk gaan. Het was een onnadenkende
uitspraak en vluchtig vonnis.” 61
Haakmats declaratie was drieduizend gulden. Ik zei dat dit erg
veel was en meer dan Voetelink berekende. Ik probeerde af te
dingen. „Betaalt u dan maar duizend gulden,” zei hij. Tenslotte had ik 900 gulden vooruit betaald. Na nog meer protest ging
hij akkoord met 500 gulden contant. Ik wees er namelijk op
dat ik in Paramaribo op het hoogste niveau de nodige public relations voor het Amsterdams verzet had gedaan en nooit overwogen had daar een nota voor te sturen. Daarop vertelde hij
dat Desi Bouterse naar de VN zou gaan en of ik daar een gesprek met de bevelhebber voor hem zou kunnen regelen.
Peter had me gevraagd hoe ik het beleefde mijn dagboeken na
al die jaren terug te lezen. Ik bleef hem een antwoord schuldig.
Daar moet ik eerst zorgvuldig over nadenken. Misschien had
ik alvast kunnen antwoorden dat ik me realiseer dat het nog
beter en nauwkeuriger had gekund. Wim Hazeu zei trouwens
vanmorgen dat de winkels van Bruna – eens mijn uitgever –
Memoires 1925-1953 niet in de verkoop nemen. Dat is toch je
reinste censuur?

61 In de pers verschenen op 8 en 9 augustus berichten dat ik het kort geding tegen NRC
Handelsblad had verloren.
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over twee zonen van Frank (haar eigen zoon die met mij op
Nijenrode zat) die in Zuid-Afrika zijn en daar aan hun toekomst werken.
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Barcelona
Dirk Keijer had een auto met chauffeur gezonden. Terwijl we
door de stad reden, herinnerde ik me hier in 1967 met Peter te
hebben gereden in de Sunbeam Tiger.
S’Agaró, Hostal de la Gavina
In de auto naar hier heb ik Henk Hoflands pagina’s over de bananenmonarchie nog eens uitgespeld. Ik heb hem een brief geschreven dat we onze betrekkingen moeten hervatten, en wel
meteen. Zoveel tijd is er niet meer. We worden ook ouder.62
7 augustus 1985

De ontvangst bij de Keijers was allerhartelijkst. Inge is en blijft
een schat. Ze is dol op de kinderen, Dickie en Brigitte, die nu
het huis uit gaan. Dickie gaat naar Engeland, heeft spierballen
gekweekt en bokst. Zijn vriendin was er ook. Brigitte gaat in
Amsterdam studeren. Ze wonen in deze villa in Spanje al zes
jaar. Inderdaad erg aangenaam.
Dirk excuseerde zich dat we bijna zes jaar geen contact meer
hadden, maar hij diende voorzichtig te zijn opdat niemand zou
kunnen zeggen dat hij mij financierde. De BVD hield ons immers altijd in de gaten. Spanje was in dit opzicht voor hem gemakkelijker omdat het land geen lid van de NAVO is. „Want als
Spanje zou toetreden, coördineren ze het eerst van alles de geheime diensten.” 63
Ik bracht het grootste deel van de dag bij de Keijers door. Het
is hier absoluut heerlijk. We spraken over het zakendoen in Suriname. Hij wilde weten of het land een raffinaderij had om
ruwe olie uit Nigeria af te kunnen nemen. Ik belde hierover
meteen met Henk Herrenberg. Hij vond het de beste denkbare zet voor Desi Bouterse om de KLM er weer uit te smijten.
Uiteindelijk zei Keijer: „Bouterse vertrouwt jou. Je moet hem
voorstellen dat ik bereid ben om zaken met hem te doen via
New York om onze commissies in dollars te hebben. Dan zet
ik een rekening voor hem op in Zwitserland. In feite heeft
Bouterse zijn doodvonnis al getekend. Hij wordt of afgeschoten of hij komt er levend uit en dan heeft hij geld in Zwitserland.” Ik hoorde hem aan maar betwijfel of dat een realistische
benadering is van de situatie in Suriname of de persoon van
62 Ik heb van de brief helaas geen kopie van gemaakt. Bedoeld is het laatste hoofdstuk
in de nieuwe editie van het boek van Henk Hofland, Tegels lichten, Bert Bakker, Amsterdam, mei 1985.
63 Spanje was op 30 mei 1982 tot de NAVO toegetreden, maar militair en organisatorisch niet volledig geïntegreerd. Dat gebeurde vanaf 1996, (red.).
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64 James M. Glass, Delusion: Internal Dimensions of Political Life, University of Chicago
Press, Chicago, 1985.
65 Werner M. Mendel, „A phenomenological theory of schizophrenia”, in A. Burton, J.
Lopez-Ibor en W. M. Mendel, Schizophrenia as a Lifestyle, Springer, New York, 1974.
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Bouterse. Ik zou veel liever de uitbreiding van de bananenindustrie samen met Keijer tot uitvoering brengen. Of hout voor
doodskisten naar Florida uitvoeren.
De dag eindigde met een knal. Vanmorgen had Keijer zijn
zoon al met een slang natgespoten en andersom. Inge en ik ergerden ons groen en geel. Het hield niet op. In de keuken
smeet Dickie een bak water over zijn vader. Later, terwijl ik
met Dirk zat te praten, mieterde hij een bak water van een balkon over mij. Ik was zeiknat. Ik had er genoeg van. Ik moest
nu bovendien naar het hotel om droge kleren aan te trekken.
Ik stond op en vertrok.
Ik heb heerlijk gelezen. Hoofdstuk V van Delusion 64 gaat over
therapie ten aanzien van „delusional possession of reality. Delusion as an internal prison. Therapy as an effort both to retrieve
the historical self and to forge a new social compact with external reality.”
James Glass maakt glashelder, dat „a delusional identity” (een
dame die denkt dat zij koningin is, of een mijnheer uit Polen
die denkt dat hij de vertegenwoordiger van God op aarde is)
„rests on premises that have nothing to do with the real consensual or social universe. Delusion creates its own imprisoning effect.”
Werner Mendel schreef in zijn bijdrage voor het in 1974 verschenen boek Schizophrenia as a lifestyle 65 dat iemand die in de
vrille van een gespleten levensloop raakt – dus de waanvoorstelling krijgt dat hij denkt dat hij is wat hij niet kan zijn – iemand is „as the person who lives in a glass prison pounding the
walls, unable to be heard, yet very visible.” Met andere woorden, het kan niet anders dan dat wanneer zijne heiligheid de
paus ’s avonds in zijn bedje ligt, hij in zijn gedachten terug bij af
moet zijn, namelijk bij de boerenzoon uit Polen die werd opgevoed en uiteindelijk uitgebuit om het waanbeeld van honderden miljoenen aardbewoners „waar” te maken. Hiervoor
verschijnt hij overdag in de meest exotische gewaden voor de
wereld en voert hij het nummer op van herder der mensheid,
het troostende, beschuttende, maar in werkelijkheid misleidende totem aller totems – althans voor christenen – van heiligheid. Het Oranjetotem is een variatie op hetzelfde thema, zoals
Beethoven het klaarspeelde 24 variaties op de aria Venni Amore
op papier te krijgen.
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Marshall Edelson schreef in 1971 The idea of mental illness.66 Hij
benadrukte dat „a delusion may not be simply the creation of a
false reality substituted for a painful true reality in the interest of
gratification.” 67 Daar komt verder bij kijken „for most of us a
particular and peculiar kind of language [WO: zijne heiligheid,
zijne majesteit] to represent, think over and communicate certain conceptions he (or she) has of his object world, self and his
past experience”.
Beatrix heeft van 1938 tot 1965, dus 27 jaar, kunnen werken
aan de Umwertung aller Werte van werkelijkheid naar schijnwerkelijkheid om zichzelf aan te praten en te accepteren dat zij een
koningskind was en eens als majesteit de straat op diende te
gaan. Dit voor de zogenaamde „gemoedsrust” van het volk.
Gekker kan het nauwelijks. Claus, die opgroeide onder Hitler
in een land waar de laatste keizer in 1918 voorgoed was afgereisd, kwam in 1965 per ongeluk vanwege een wandeling in
het park van kasteel Drakensteyn in de nationale Nederlandse
zinsbegoocheling over het Huis van Oranje terecht. Hij moest
in een recordtempo kans zien in de waanvoorstelling meegezogen te worden waar Beatrix al een lange martelgang van vallen en opstaan voor achter de rug had. Van Claus werd verlangd binnen de kortste keren zijn eigen rol in de nationale
gekte over een koningshuis tot in de perfectie op te voeren.
Claus was te normaal om dit als vanzelfsprekend te kunnen uitvoeren zonder bijkomende ziekteverschijnselen. Hij had de
grootste moeite met de massale verlakkerij en had niet, zoals
wij allemaal, vanaf de wieg geleerd een gouden koets normaal
te vinden. „Delusions and hallucinations represent in part efforts to create a new reality, in the form of thought or image, to
replace the rejected reality,” schreef Edelson.
Waar James Glass vooral ook op wijst, is dat rituelen (het Urbi et
Orbi van de paus of zoals Beatrix na de troonrede naar God
verwijst met de implicatie dat zij zou weten hoe dit in elkaar
zit) niets met de waarheid of werkelijkheid te maken hebben.
Het zijn „patterns of truth” die door het Zelf via eeuwige herhaling zijn geschapen. „Ritual” vertegenwoordigt „a deeply
rooted intellectual structure. For the schizophrenic [WO: en dat
zijn allen die heilig in rituelen geloven] the ritualized utterance
or belief alienates the Self [WO: wat het onoverkomenlijke probleem van Claus was] and it reinforces the internal tyranny, and
defends against the intrusions of the consensual world.” Claus
moest murw, of liever gek, gemaakt worden om zonder blik66 Marshall Edelson, The idea of mental illness, Yale University Press, New Haven, 1971.
67 Hier dus in het belang van gemoedsrust.
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Ik droomde van Beatrix.
Heel vreemd. Ik vouwde
mijn handen voor haar als
voor een God en zei: „I
respect you, your Majesty,
and all the rest, but why
don’t you come from your
high horse and act normally like everyone else?”
Zij raakte mijn voorhoofd
aan en toen? Verder weet
ik er niets meer van.
Vierhonderd schrijvers werd gevraagd: „Waarom schrijft u?” Ik
zou het niet weten. Schrijvend denken?
Vlak voor zijn dood in 1961 keek de toen 86-jarige Carl Gustav Jung terug op zijn leven. „De mens moet bespeuren dat hij
in een wereld leeft die in zekere zin geheimzinnig is, dat er in
onze wereld dingen gebeuren en ervaren kunnen worden die
onverklaarbaar blijven, en dat niet alle gebeurtenissen volgens
onze verwachtingen verlopen. Voor mij was de wereld van
meet af aan oneindig groot en onbegrijpelijk,” was zijn conclusie. Dat kan ik met hem eens zijn. Veel van die onverklaarbare
geheimzinnigheid is het resultaat van ontstane mentale vervuiling door het niet aanpassen aan nieuwe realiteiten en het wanhopig vastklampen aan overbagage – als rituelen en totems uit
vervlogen eeuwen – die hun betekenis reeds lang hebben verloren. Hierdoor ontstaat een wereldwijd, psychisch ziektebeeld
dat voortkomt uit de botsing tussen een imaginaire, achterhaalde wereld en een nieuwe werkelijkheid, die men vreest, of niet
in staat is onder ogen te zien.
In 1847 werd Franz Liszt uitgenodigd door sultan Abdul-Medjid Khan om te komen spelen in het koninklijk paleis in Constantinopel, het huidige Istanboel. Hij gaf twee concerten en
ontving de met diamanten gesierde Orde van Nichan-Iftikhar.
Die zal Joseph Luns ook wel hebben. Ik lees zoiets met verbazing en probeer het me voor te stellen.
Vera de Vries, alias Xaviera Hollander, heeft een advocaat uit
Soest in de arm genomen om dertig miljoen te eisen van de
Amerikaanse staat, omdat zij in 1971 gedwongen werd het land
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ken of blozen in onze rituelen mee te kunnen functioneren of
meedansen. Om met een ernstig gezicht op de troon naast de
majesteit te kunnen plaatsnemen, zonder te gaan giechelen.
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te verlaten en hierdoor schade zou hebben geleden. Wishful
thinking. Zij maakt geen schijn van kans na de bestseller The
Happy Hooker en het feit dat ze in de bak had gezeten in de VS
als de beroemdste prostituee in dat land ooit.
Anton Tsjechov heeft eens gezegd: „Wie interesseert zich voor
jouw leven, voor mijn leven, voor jouw gedachten, voor mijn
gedachten, voor ons lot?” Hij vervolgde: „De kunst van het
schrijven bestaat er niet zozeer in dat je goed schrijft, maar veel
meer daarin dat je het slecht geschrevene schrapt. Een kunstenaar moet een onpartijdige getuige zijn. Hij moet pas dan gaan
schrijven, als hij koud is als een stuk ijs. Hij moet weten dat het
slechte net zo goed bij het leven hoort als het goede, dat een
mesthoop ook een respectabele rol in een landschap speelt.” Ik
ben het maar gedeeltelijk met hem eens. Lezen is als een gesprek met een bekende in aanzet en de mogelijkheid tot een
„liefdesrelatie” zit er soms in. Wat ik altijd zo bespottelijk vind,
is dat schrijven „literair” zou moeten zijn, als Frans Kellendonk
die een ochtend broeit op een zin. Kromme zinnen zijn net als
de mestvaalt van Tsjechov, of een pukkel op je neus, deel van
het leven. Gewoon doen. Niet nadenken. Authentiek zijn. In
contact treden met het andere brein, in casu de lezer, zonder
voorbedachte rade.
De Britse professor Douglas Johnson schreef in de The New
York Times: „It is dangerous to get near to a great author.” 68 Zo
had een wetenschapper eens een afspraak met André Gide, die
hem beleefd ontving, maar op dat moment in alle staten was
omdat hij zijn sleutelbos niet kon vinden. Door die situatie
kwam het niet tot een gesprek over literatuur, waar hij zich op
had voorbereid en op verheugd. De bezoeker vertrok als een
teleurgesteld man. Dit soort pijnlijke confrontaties met de werkelijkheid drong al in de jaren vijftig tot mijn brein door, bijvoorbeeld toen president Sukarno een stoet auto’s met ministers, ambassadeurs en journalisten op de weg van Soerabaja naar
Gresik (waar hij een cementfabriek zou gaan openen) liet stoppen, om zich vervolgens naar een boom in het veldje langs de
weg te begeven om een plas te doen. Simone de Beauvoir
schreef: Adieux: a farewell to Sartre.69 Johnson merkt hierover op
dat dit boek de bewonderaars en volgelingen van Sartre dichterbij de man bracht die hij werkelijk was, en dat zij deze kennis over de mens Sartre misschien liever niet hadden geweten.
Het boek van diens levenslange vriendin zou zijn aanzien wellicht juist verkleinen, wat nauwelijks de bedoeling van dit adieu
68 The New York Times, 6 mei 1984
69 Simone de Beauvoir, Adieux: A Farewell to Sartre, Pantheon Books, New York, 1984.
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De auto komt me zo halen voor de lange rit naar Barcelona.
Gisteravond nog een afscheidsdinertje met Dirk en Inge in een
restaurant. Er was geen geld in huis. Toen we de nota kregen,
werd er gesmoesd. Inge moest een cheque uitschrijven. Dan zit
je in een villa van anderhalf miljoen, met andere huizen in Hilversum, Zug en Nigeria. Ik blijf erg op Inge gesteld. Dirk Keijer is even onberekenbaar als zijn hond Boris, die zelfs onverwachts Inge’s moeder beet.
In 1997 weet ik, ook na wat bekend is geworden in mijn proces
tegen de Staat, dat ik vrijwel mijn gehele journalistieke leven door
inlichtingendiensten in de gaten ben gehouden. Sinds mijn ontmoeting met Sukarno in Italië in 1956 werd ik eerst door Joseph
Luns en vervolgens door dien opvolgers als „een gevaarlijk” man
gezien. Ik was me bewust dat dit bespieden gebeurde. De eerste
die mij hiervoor waarschuwde was Henk Hofland, toenmalig redacteur Buitenland van het Algemeen Handelsblad in Amsterdam,
die me in 1957 al vertelde dat de inlichtingendiensten bij de krant
waren geweest om voor mij te waarschuwen. Ik zou naar Sukarno
zijn overgelopen en was een gevaar voor de Staat omdat ik op het
70 NRC Handelsblad, 25 april 1985.
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kan zijn geweest. Opnieuw wordt Les Mots Sartres grootste literaire succes genoemd. Ik las het in 1965 in New York, maar
was voornamelijk teleurgesteld omdat ik hem niet geloofde.
Stephen Hawking vertelt over een bezoek aan het Vaticaan in
1981, waar natuurfilosofen bijeen waren. De wetenschappers
werden door Zijne Heiligheid ontvangen. De Paus zei dat de
heren best naar de ontwikkeling van het universum en de oerknal mochten zoeken, maar zij dienden het begin van de tijd
zelf met rust laten. Dat was gods terrein. „Ik was opgelucht,”
aldus Hawking, „dat hij niet besefte dat ik juist had voorgesteld
dat er geen oerknal was geweest en dat we dus geen schepper
nodig hadden gehad.” 70 Op de vraag of hij in het bestaan van
een god geloofde, antwoordde Hawking dat hij niet geloofde
in een god die relaties met mensen onderhield. „Je zou de natuurwetten een soort god kunnen noemen, maar dat zou misleidend zijn, want voor de meeste mensen betekent god een
wezen waar zij persoonlijke betrekkingen mee onderhouden.”
Het lijkt mij dat Hawking hier het dichtst bij een toekomstige
aanvaarding van de werkelijkheid van het universum is gekomen.

■

MEM40revisie_MEM 26-05-16 13:19 Pagina 65

1985

■

MEM40revisie_MEM 26-05-16 13:19 Pagina 66

standpunt stond dat een gebied dat tot het koninkrijk behoorde,
Nieuw-Guinea, aan Sukarno zou moeten worden overgedragen.
De Staat heeft, zoals na 1990 uit vrijgekomen documenten is gebleken, via karaktermoord stelselmatig geprobeerd met leugens en
misleidende zwartmakerij mij als burger verdacht en als journalist
zonder werk te maken. Dit gebeurde vanuit het ministerie van
Buitenlandse Zaken en via de inlichtingen- en spionagediensten.
Mijn vijanden beschikten daarbij over een machtig wereldwijd apparaat ad libitum gefinancierd uit de belastingpot. Ik was dikwijls
gedwongen te putten uit fondsen die mijn ouders me nalieten, bedoeld als steuntje in de rug bij de oude dag. Sedert 1955 heb ik
nergens in Nederland ooit nog een vaste betrekking kunnen krijgen na de geheime acties van de overheid bij hoofdredacties van
de NRC, het Algemeen Handelsblad en Het Vaderland. Ik was na gelijktijdig ontslag bij drie prominente dagbladen in 1957 voor de
rest van mijn leven als journalist in dit land „verdacht”, een melaatse in de journalistiek.
Luns en de zijnen herkenden in 1956 in mij een journalist die
„onbruikbaar” was omdat ik geen notitie nam van de Nederlandse
ambassadeur in Rome en niet luisterde naar het verbod per telegram71 van mijn hoofdredacteur Stokvis van De Telegraaf om in
Rome contact met president Sukarno van Indonesië te leggen (als
verslaggever voor die krant). Ik deed het toch en reisde later naar
Djakarta, waar ik negen maanden bleef met als gevolg dat ik over
de kennis beschikte om een juiste analyse te maken van de afloop
van het zich voortslepende conflict over Nieuw-Guinea. Ik was
door mijn onafhankelijkheid in denken en handelen een gevaar
voor de Haagse ambtelijke mallemolen, die sedert 1945 het dekolonisatieproces in Indonesië door „oud denken” en onwetendheid
faliekant verkeerd had aangepakt. Resultaat: ik trok een Haagse
rode kaart.
Naast acties in de vaderlandse journalistieke gevestigde orde met
het doel mij uit te schakelen, was het voor de overheid noodzakelijk te weten wat ik, inmiddels naar New York vertrokken, in den
vreemde uitspookte. Vooral nadat begin 1961 duidelijk werd dat
ik de stap had ondernomen (schriftelijk gedocumenteerd, o.a. in
de Kennedy Library) om via prins Bernhard president John F.
Kennedy ervan te overtuigen dat Luns tegenover Djakarta geschift
bezig was. Deze stunt lukte totaal. De enige die ik de eerste dagen
van april 1961 inlichtte over mijn stap bij de veiligheidsadviseur
van JFK was Henk Hofland. Prompt verscheen op 15 april 1961 het
hele verhaal in de Haagse Post, geschreven door Henks vriend Jan
71 Ital Cable 111, terug te vinden in mijn dagboeken in de Koninklijke Bibliotheek in
Den Haag.
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Vrijman. Als ik mijn geheime activiteiten toen al op straat had willen hebben, zou ik de reportage zelf hebben geschreven. Ik werd
er dus door verrast en Luns, die op 16 april 1961 voor een kennismakingsvisite door JFK op het Witte Huis werd ontvangen, was
vroegtijdig van informatie op de hoogte, die dankzij Hofland (in
het voordeel van Den Haag) naar buiten kwam.
De wijze waarop ik prins Bernhard tijdig, en voor Luns zijn mond
kon open doen en een valse voorstelling van zaken aan JFK kon geven, het Witte Huis binnenloodste, was voor de Staat aanleiding er
een gediplomeerde mannetjesputter op uit te zenden, die zijn sporen in het vak der spionagemaffia had verdiend. In de moord op
Kennedy in 1963 kreeg Lee Harvey Oswald al enkele jaren tevoren een zogenaamde „babysitter” in zijn leven, in zijn geval graaf
George de Mohrenschildt, een Russische edelman met verdiensten voor de OAS72 gedurende de oorlog en zakelijke contacten
met de oliebaronnen in Texas. Zijn opdracht was het mogelijk te
maken Oswald op te zetten als fall guy, zodat de moord op de president ogenschijnlijk door hem was uitgevoerd, om het werkelijke
schuttersteam de kans te geven te ontkomen. Oswald werd binnen de kortste keren vermoord. Nadat De Mohrenschildt mij bekende zich schuldig te voelen voor het verlinken van zijn bloedbroeder Lee, vluchtte hij met mij naar Nederland om zijn verhaal
voor Strengholt’s Uitgevers Maatschappij op papier te zetten. Hij
werd echter snel ontvoerd en eveneens vermoord.
De eerste keer dat een waarneembare babysitter in mijn leven opdook, was in 1961 in New York. Door de vriend van prins Bernhard, Paul Rijkens, werd Emile van Konijnenburg, vicepresident
van de KLM (een man die ik sinds 1956 blind was gaan vertrouwen), gevraagd via de directeur van de KLM in New York en de
functionaris Van der Jagt een „professor” Werner Verrips bij mij te
introduceren, die duidelijk geen professor was, maar een ordinaire
zware jongen met een reeds lange loopbaan van hand en spandiensten voor de CIA. Begin jaren vijftig had hij voor de CIA een eerste
coup tegen Sukarno op gang gebracht, onder meer door een overval te plegen op de Javasche Bank in Soerabaja om met die miljoenen zijn avontuur te financieren. Na jarenlang in Indonesië te
hebben vastgezeten, keerde hij eind jaren vijftig naar Nederland
terug om zijn oude vak weer op te nemen. Zijn eerste zware klus
werd naar New York reizen om babysitter van mij te worden. Dit
bestond uit het zwartmaken van mij bij de Amerikaanse autoriteiten bijvoorbeeld. Eerder had Luns immers in geheime telegrammen reeds ambassadeur Van Roijen in Washington gepolst of ik
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niet uit de VS gesmeten zou kunnen worden. Na mijn geslaagde
stunt met prins Bernhard bij JFK werd van de zijde van de Staat
blijkbaar een oorlog tegen me ontketend, waar ik me nog maar
zeer ten dele van bewust was. Er verscheen wel onverwacht in De
Telegraaf een voorpagina-artikel van Robert Kiek, dat Washington
overwoog mij uit te wijzen vanwege reizen naar Fidel Castro op
Cuba. Maar ik zag toen nog geen verband met Verrips. Ook kende ik uiteraard nog niet zijn nauwe bindingen met PvdA-bonzen
en de CIA. Laat staan dat ik begreep een babysitter gekregen te
hebben, met vriendelijke groeten van de Nederlandse Staat.
In 1996 ontdekte ik pas, na druk van mijn advocaten op de Staat en
het vrijkomen van een minitopje van de ijsberg uit de geheime documentendoos van Pandora van minister Dijkstal, dat Verrips in
1962 formeel had verklaard dat ik in de VS drie maanden in Amerika in de petoet zou hebben gezeten vanwege „een zedendelict”.
De idioten overhandigden dit stuk in 1997 na de naam Verrips te
hebben uitgewist. Maar wie schetst onze verbazing wanneer de advocaat voor de Staat, D. den Hertog, op 7 juli 1997 – op de kop af
35 jaar nadat Verrips zijn leugens lanceerde – drie rechters in Den
Haag op dit vervalste stuk wijst alsof het waarheid en feiten zou bevatten. Ik zat erbij en kon niet protesteren of „leugens” roepen,
want dat is niet toegestaan op straffe van verwijdering uit de zaal.
Naderhand loog de advocaat van de Staat dat hij het document
Verrips niet ter sprake had gebracht. En de dame, die namens de
rechters de zitting van 13:30 uur tot 18:15 uur in zes A-4tjes samenvatte, liet de interventie van Den Hertog uiteraard weg, alsof
deze niet had plaats gehad. Daarom is op dit moment geen strafklacht jegens Den Hertog mogelijk, omdat ik niet glashard kan bewijzen dat hij heeft gezegd wat hij heeft gezegd.73 Het op de band
opnemen wat advocaten of getuigen in de rechtszaal verklaren, is
er anno 1997 bij de rechtspraak in Madurodam nog niet bij. De
Haagse rechtspraak maakt dan ook onafscheidelijk onderdeel uit
van de algehele farce, die zich ook tegen het jaar 2000 nog altijd in
de Koninklijke residentie afspeelt. Maar het is niet bij de CIA-agent
Verrips gebleven. Hij kwam drie jaar later in 1964 bij een mysterieus ongeluk te Sassenheim om het leven.
In 1967, vrijwel direct nadat De Mohrenschildt onder mijn neus
bij het Metropole Hotel in Brussel spoorloos verdween, meldde
zich de volgende babysitter in mijn leven, ditmaal een Amerikaan.
Het was Jim Adams uit Hollywood, die zei een film te willen maken over de moord in Dallas. Hij bleek toen ik hem ontmoette de
Pentagon-generaal Donald Donaldson te zijn, oorspronkelijk af73 Zie bijlage 20.
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74 In permanente oorlog met de CIA.
75 Oud-manager van Fiat en Olivetti. Hij was van 1971 tot zijn dood in 1985 een goede,
persoonlijke vriend.
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komstig uit Bulgarije. Een verzetsheld, eerst tegen de nazi’s en nadien tegen de Sovjetbezetting van zijn land. Hij was door de inlichtingendienst van het Pentagon74 naar Washington gevlogen
waar president Roosevelt hem per decreet van Dimiter Dimitrov
in Donald Donaldson veranderde. De babysitterij van Jim speelde
zich voornamelijk in mijn leven af tussen mei en oktober 1967. In
december 1967 werd ook generaal Donaldson met 18 kogelgaten
in Californië aangetroffen, wat zou wijzen op een actie van de CIA.
In 1971 reisde ik voor het eerst naar Moskou. Dit in verband met
de NOS-documentaire die ik maakte over het rapport van de Club
van Rome, Grenzen aan de groei. Ik legde er mijn eerste contacten
op introductie van Aurelio Peccei,75 voorzitter van de Club van
Rome, en ondervond onmiddellijk sabotagedaden van de ambassade in Moskou tot en met minister Max van der Stoel in eigen
persoon, toen hij daar in 1974 een officieel bezoek aflegde. Ongeveer tegelijkertijd werd ik in mijn lievelingsrestaurant in Lage
Vuursche, waar ik soms meerdere malen per week met mijn moeder ging eten, aangesproken door een zakenman uit Hilversum,
Dirk Keijer. Het gebeurde min of meer in dezelfde stijl als hoe indertijd Verrips in mijn leven verzeild raakte. Verrips gebruikte de
naam van Paul Rijkens en Keijer de naam van de Sovjetambassadeur in Den Haag, Alexander Romanov. Geen haar op mijn
hoofd was er in die dagen op bedacht, dat er een nieuwe babysitter
op me af was gestuurd. De man bezat een kantoor in Moskou voor
de firma Investronic en was reeds in de problemen geweest met de
Haagse inlichtingendiensten over de uitvoer van technologie naar
de toenmalige USSR. Dus hij leek eerder een „bondgenoot” dan
een spion voor de inlichtingendiensten. Terugkijkend neem ik
mijn petje af, hoe professioneel ik er ben ingeluisd door de dienaren des Staats die nadere informatie wensten te krijgen over mijn
handel en wandel in Moskou. Toen ik door Keijer werd opgebeld
dat er een ticket voor me klaar lag bij Iberia om hem in zijn villa in
Spanje te komen bezoeken, kende ik hem en zijn gezin al langer
dan tien jaar. Ik had hem aan een aantal contacten geholpen, zelfs
in Moskou, en omgekeerd leerde ik een aantal personen via hem
kennen. Tijdens de hier beschreven dagen in S’Agoro was ik mij
geen moment bewust, dat hij andermaal – en tegen mij – in actie
kwam om mijn uitstekende betrekkingen in Paramaribo met de
leiding van Suriname binnen de kortste keren (hij slaagde binnen
een jaar) te verzieken en af te kappen. Keijer zou door andere babysitters worden gevolgd.
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Het leek me in 1997 noodzakelijk deze achtergrondinformatie bij
de dagboekaantekeningen in Spanje te verstrekken, ook om duidelijk te maken wat de aanloop was tot de breuk met Suriname en
Bouterse in 1986-1987.
Barcelona - Amsterdam
Meer dan negen miljoen Amerikanen lijden aan een depressie. Aaron Beck zegt hierover dat het om mensen gaat „who
learned inappropriate ways of interpreting their experiences,
ways that, with training, can be unlearned.” Hij signaleert
drie voornaamste „thought disorders characteristic for depressives: seeing themselves as deficient and unworthy, seeing the
world as frustrating and unfulfilling and seeing the future as
hopeless.” 76 Beck ontwikkelde – ter vervanging van medicinale behandeling – Interpersonal Psychotherapy (IPT). Dat is
dus wat Claus had moeten hebben. „It is based on the assumption that since depression can lead people to interpersonal problems, and visa versa, better social functioning can
lessen the symptoms of depression.” IPT concentreert zich bijvoorbeeld op „role disputes”, dus exact wat het eigenlijke
probleem tussen Claus en Beatrix was.77 De problemen worden uitgepraat. Claus werd daarentegen met medicamenten
bewerkt om hem beter te krijgen. Deels was dat omdat er op
het punt van rolverdeling bij het koningspaar eigenlijk met
Beatrix niet te spreken viel – voor haar staat immers als een
paal boven water: zij is koningin en zij maakt de dienst uit.
De behandeling van Claus heeft echter zijn gezondheid permanent geruïneerd.
10 augustus 1985

Amerbos
Graaf Henri de Laborde de Monpezat, eens derde secretaris op
de Franse ambassade in Londen en nu echtgenoot van de koningin van Denemarken, heeft een jaar lang in de media zijn
beklag gedaan dat hij op zijn 51ste jaar voor Denemarken niet
bestond wat betreft financiële toelage. Uiteindelijk is er nu een
regeling getroffen door de Deense politiek, dat de prins-gemaal
uit de acht miljoen die koningin Margaretha van de Staat jaarlijks opstrijkt, een stipendium zal ontvangen. Het blijft niettemin een vernederende zaak voor een man uit het inkomen van
zijn echtgenote betaald te worden.
Het schijnt dat het gesprek met Adriaan van Dis ook nu nog in
76 Psychology Today, juni 1985.
77 Althans, dat is wat ik altijd van mejuffrouw Buringh Boekhoudt begreep.
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Memoires 1953-1957 heb ik af. Het kan de deur uit. Hugo van
Reijen, de zogenaamde postzegelhandelaar, kwam langs en
bood aan de tikfouten uit dit manuscript te halen. Om de een
of andere reden vertrouw ik de man niet. Hij is een babysittervariant, die ik „toevallig” in Hotel Torarica in Paramaribo tegen het lijf ben gelopen.
De minister van Buitenlandse Zaken van Suriname Erik Tjon
Kie Sim bedankt me voor het opsturen van het interview met
mij in Moscow News en vraagt om meer van dergelijke informatie. Ik kreeg ook weer een aardige persoonlijke brief uit Moskou van Romanov.
Wim Hazeu zeurt over een subsidie voor de volgende uitgaven
van de Memoires. Hij schat het verlies op deel I tussen de 5.000
en 7.000 gulden. Hoe is dat nu mogelijk? Drieduizend exemplaren gedrukt, er zijn er 2.000 verkocht en het is pas augustus?
Ik blijf een ongemakkelijk gevoel krijgen bij Wim.78
Nadat Ronald Reagan
zich liet ontglippen dat hij
een volgende keer Rambo
zou sturen om problemen
in de wereld op te lossen,
hebben twee Amerikaanse
artiesten een passende
beeltenis gemaakt.
Ik belde met Henk Herrenberg in Paramaribo.
Wat hem betreft kon mijn
broer Theo al meteen naar
Suriname komen, alleen dus. Hij zou alle contacten regelen.
„He will be my baby.” Ik vertelde dat André Haakmat een
commissie zou willen voorzitten die een nieuwe grondwet zou
gaan schrijven. Herrenberg wist ook over een Surinaams
moordcommando, zogenaamd onderweg om oud-president
Chin A Sen te liquideren. Hij vroeg me een en ander uit te
zoeken.
78 Zie bijlage 21.
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het Athenaeum Nieuwscentrum via een televisiescherm wordt
vertoond. Geschift.
Jan Cremer belde of ik vanavond mee ging naar de première
van zijn biografische rockopera Ik, Jan Cremer in Stadsschouwburg van Groningen. Ik moet er niet aan denken.
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Een kaart van de Jan Cremer uit Saint Tropez gedateerd 15
juni 1985, arriveerde nu pas.
12 augustus 1985

De Telegraaf opende inderdaad vanmorgen met berichten over
een moordcommando (uit het gevolg van Desi Bouterse) dat
vanuit Brussel onderweg zou zijn om de voormalige president
van Suriname overhoop te gaan schieten. Ik belde met André
Haakmat. Hij lachte. „Wat ik heb gehoord, is dat de politie uit
Haarlemmermeer de politie in Amsterdam zou hebben gewaarschuwd over een dergelijke, op komst zijnde actie. De politie tipte Chin A Sen, die op zijn beurt het ANP belde.” En Ar72

Amersfoort - Amsterdam
Ik werd vanmorgen door John van Haagen op station Amersfoort afgehaald. We reden naar camping De IJsvogel in Barneveld, waar hij een stacaravan heeft en de zomers doorbrengt.
Vroeger deed hij dat met zijn vrouw Greet. We hebben vele
uren intensief zitten praten. Hij analyseerde de berichten over
de geplande moord op Chin A Sen direct: „Een paar dagen geleden werden wapens in beslag genomen bij anti-Bouterse
groepen. Dus was het van belang rond Chin A Sen dit relletje
te ontketenen, want nu is het zogenaamd duidelijk waarom
deze wapens nodig waren. Hij wordt bedreigd.” De vraag is alleen hoe dan een tegenzet zo snel en zo efficiënt, met medewerking van De Telegraaf, in elkaar wordt gezet. Chin A Sen
heeft waarschijnlijk ook een babysitter die hem assisteert bij het
in diskrediet brengen van Bouterse. Dus op die manier geniet
hij „medewerking” van de Haagse inlichtingendiensten en
anti-Bouterse lobby.
John verwacht dat de PvdA de Van Agt-formule gaat gebruiken en Den Uyl lijsttrekker maakt met in de toekomst Wim
Kok als premier. Hij scheen veel vertrouwen in Kok te hebben.80 Ik helemaal niet. Maar ik kan het bij het verkeerde eind
hebben. In ieder geval zouden we dan Hans van den Broek
kwijt zijn. Hij verwacht wel een samengaan van PvdA en CDA,
79 Time, 19 augustus 1985.
80 John heeft jarenlang vakbondswerk gedaan in de haven van Rotterdam.
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nold Burlage had weer eens een anti-Bouterse kop in De Telegraaf.
Ik rapporteerde aan Herrenberg wat ik had gehoord. „Nee,”
zei de voormalige ambassadeur in Den Haag, „er is in een krant
geschreven dat Haakmat had verklaard dat wapens vanuit Brussel met een auto van de ambassade voor dit doel naar Amsterdam waren gesmokkeld. Zoek uit of hij dat ontkent.” Ik dacht:
ik heb genoeg gehoord, maar even laten betijen.
Time publiceert een schokkend verhaal. De afgelopen vijf jaar
is het aantal werkloze jongeren onder 25 jaar in de EEG gestegen van 2,9 miljoen naar meer dan 4,4 miljoen. Dit staat gelijk
met 37 procent van het totaal aantal werklozen in West-Europa.79 Het Amerikaanse weekblad somt de situatie in deze paradijzen van democratie en vrijemarkteconomie op met de
woorden: „Many young Europeans face life without work.” Er
wordt natuurlijk geen vergelijking gemaakt met de Sovjet
Unie, waar dergelijke ontmoedigende cijfers gewoon niet bestaan.
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wat ten koste zal gaan van de socialisten: „want het CDA profiteert altijd van de absolutie.” John sprak zich opnieuw uit voor
een adviseurschap van Albeda in Suriname. „Wanneer Bouterse een wet op de ondernemersraden zou instellen, zou hij de
vakbonden meekrijgen. Dat zou betekenen dat vakbonden
daar meer democratische rechten zouden krijgen. De PvdA
zou zich dan ook anders jegens hem opstellen.”
Ik geloof dat hij teleurgesteld was dat ik bij nader inzien toch
niet bleef logeren. Maar ik wilde naar Amerbos terug, lekker in
mijn eigen huis.
President François Mitterrand heeft een onderzoek gelast naar
de bomaanslag op 10 juli in Auckland, Nieuw-Zeeland, op het
schip Rainbow Warrior van Greenpeace. Stel je voor dat de
boot door de Franse geheime dienst is opgeblazen omdat het
actie voerde tegen kernproeven in het Franse gebiedje van de
Stille Oceaan?
Wim Wertheim is vanuit Indonesië opnieuw gewaarschuwd
dat Suharto een gevangene die vast zat sinds de CIA-coup van
1965, Rustomo, heeft laten executeren. Wat is Suharto toch
voor een onmens dat hij maar doorgaat met dit soort zinloze
moordpartijen. En niemand in zijn land verheft zijn stem. Dit
is ook niet mogelijk in een politiestaat. Trouwens, hier heeft
men het „te druk” met andere zaken om zich werkelijk op te
winden over doodvonnissen aan het andere einde van de wereld.
13 augustus 1985

Ik begin te schrijven, maar als een soort gifwolk à la Bhopal bekruipt me – als ik zit na te denken over een volgende zin – het
verdriet over Eduards stilte. Intussen schildert Han Moes mijn
huis.
In Thermos zei Herman achter de balie: „Ik heb lymfeklierkanker. Het is geen AIDS hoor en ik heb vijftig procent kans te
overleven.” Hij zag er verschrikkelijk uit.81 Ik liep ook tegen
Hein van Vollenhoven aan, die (hij is huisarts nu) zei zeker te
zijn dat vijf procent van de bevolking AIDS zou krijgen.82 Frans
Hartong was in zijn atelier in de Kerkstraat aan het werk. Ik
liep even bij hem binnen. Hij zei te genieten van mijn Memoires. Hij had een jaar een verhouding gehad met een jongen van
twintig jaar uit Zwolle. Nu had een van z’n vrienden hem afgepikt.83
81 Hij zou aan AIDS overlijden.
82 Ook hij zou aan AIDS overlijden.
83 De gevolgen van AIDS zouden ook Frans fataal worden.
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84 Time, 19 augustus 1985.
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Ik bezocht Wim Hazeu in Baarn. Hij wilde mij in deel II van
de Memoires meer beschermen tegen mijn ijdelheid. Hij draaide
nu het zogenaamde verlies op het eerste deel verder terug. Hij
is helemaal niet open tegen mij zoals zijn voorganger Aize de
Visser dit was, die trouwens vele malen sympathieker was. Wim
blijf ik een achter-de-ellebogen-type vinden. Hij vertelt me
absoluut niet wat hij allemaal over mijn boek te horen heeft gekregen.
In Indonesië is oud-diplomaat en generaal bij de mariniers,
Hartono Dharsono, aangeklaagd vanwege contacten met „subversieve elementen”. Ook oud-premier Sjafruddin Prawiranegara en andere dissidente prominente Indonesiërs zullen worden vervolgd. Dat niemand Suharto kan stoppen. Er werden
vijf aanslagen op Sukarno gepleegd met behulp van de CIA.
President Kennedy zei daarom eens: „Geen wonder dat Sukarno zekere bedenkingen jegens ons heeft.” Tegen Suharto – zelf
een CIA-collaborateur – is van 1965 tot het moment dat ik dit
schrijf in 1997, nooit een aanslag gepleegd.
Jan Cremers rockopera is nu al in de financiële problemen. De
stad Groningen zou bereid zijn 200.000 gulden te lenen om
het fiasco te helpen beperken.
Wat een drama in de familie van de voormalige premier van
Pakistan Zulfikar Ali Bhutto (een persoonlijke vriend van Sukarno), die door Mohammed Zia-ul-Haq (de Pakistaanse evenknie van Suharto) werd vermoord. Er waren vier kinderen. De
jongste zoon Shahnawaz, die in Cannes woonde met zijn
vrouw en dochter, is op 18 juli eveneens vermoord. Hij organiseerde samen met zijn broer Murtaza een verzetsgroep om de
CIA-puppet Zia, de moordenaar van hun vader, te verjagen. Ze
werden in absentia veroordeeld. Je kan er donder opzeggen dat
deze jongen door de CIA is geliquideerd.84 De beiden zoons van
Sukarno hebben nooit een vinger uitgestoken om wraak te nemen wegens het vermoorden van hun vader door Suharto. Die
leven dan ook nog altijd. Guntur is zakenman, Guruh artiest.
Peter vroeg me per telefoon of het me opwond te weten dat de
danser Paul in Nederland bij Eduard was en ik buitenspel was
gezet. Eduard in de armen van een ander is al enige tijd een
pijnlijke gedachte. Intussen hebben we al lange tijd geen seks
meer dus dat is niet het belangrijkste probleem. Wat me ellendig maakt, is dat ik – omdat Paul er is – taal noch teken van
mijn vriendje hoor. Dat wringt.
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Broer Theo laat al een week niets horen. Ik zit met reserveringen voor Surinam Airways. Ik heb mijn eigen plaats geannuleerd. Wim Neus meldde ook nu pas dat hij op dit moment
niet naar Paramaribo zou kunnen reizen. De trip naar Suriname is onzeker.
Dennis Livson belde me om een amusant incident tijdens het
filmfestival van Cannes te melden. Een bekende regisseur zei
tegen Carel Enkelaar geen tijd voor een gesprek te hebben,
want hij moest de Nederlandse ambassadeur ontvangen. Carel
bood onmiddellijk aan te assisteren. Toen even later een slee
voorreed en een deftige mijnheer uitstapte, snelde Carel met
de nodige strijkages op hem af. Maar de heer bleek de Amerikaanse ambassadeur te zijn. Het klinkt inderdaad Enkelariaans.
Seweryn Bialer meldde in The New York Times dat Michail
Gorbatsjov, onder anderen met het wegpromoveren van Andrei Gromyko naar het ceremoniële presidentschap, zijn greep
op de macht in de Sovjet Unie aan het versterken is. Opvallend vind ik het detail dat Bialer brengt, namelijk dat Gromyko geprobeerd zou hebben te voorkomen dat Gorbatsjov partijsecretaris zou worden. Toen hij zijn poging zag mislukken,
en dat is communistisch denken ten voeten uit, was het juist
Gromyko die Gorbatsjov uiteindelijk voor zijn huidige post
nomineerde. Ook de benoeming van Edoeard Sjevardnadze
zou een bewijs leveren voor de toenemende invloed van Gorbatsjov.85
De uit de USSR afkomstige Dimitri Simes, verbonden aan het
Carnegie Endowment for International Peace, waarschuwt in
de The New York Times voor te veel optimisme in het Westen
over Gorbatsjov. „He is interested in détente, but wants it on
his own terms. He is clearly a formidable adversary of a type
that Washington has not encountered before. But Mr. Gorbachev is still learning how to lead, and he may not know himself exactly what he wants to do, either at home or abroad. He
must, however, understand that America faces him without illusions and that there will be no free lunch.” 86
16 augustus 1985

Peter arriveerde gisteravond laat vanuit Londen en liet zich de
maaltijd goed smaken. Hij ging eerst nog de polders in, waar
hij altijd intens van geniet. Hij las het gesprek met de Provinciale Zeeuwse Courant en zei dat ik nog steeds teveel over seks praat.
85 The New York Times, 14 juli 1985.
86 The New York Times, 21 juli 1985.
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Professor Isaac Lipschits is nogal complimenteus over mijn Memoires.87 Nu hij er zo positief tegenover staat, is hij wellicht ook
bereid te helpen bij het zoeken van subsidie voor de verdere
uitgave ervan.
Als Peter op Amerbos is, staat de wereld stil.
18 augustus 1985

Amsterdam - Eindhoven
Gisteravond hebben we in de Oesterbar gegeten en zagen –
een uitstekende keuze van hem – de film Une étrange affaire.
Vanmorgen waren we in de tuin. Nu zijn we op weg, samen.
Hij naar zijn moesje in Tilburg, ik voor het avondeten naar Nel
Hazeu in Waalre.
Vanmorgen belde Piet Schaepman. Hij was dermate complimenteus over mijn Memoires dat ik me een moment afvroeg of
hij het allemaal wel echt meende.
Eindhoven - Amsterdam
Ik legde Nellie Hazeu nog eenmaal uit wat me met Gerrit Jeelof van Philips was overkomen. Zij luisterde aandachtig. Haar
conclusie was: „Je moet naar Wisse Dekker schrijven. Hij is
eerlijk.” 88 Zij waarschuwde dat Pannenborg weinig voor me
zal kunnen doen.
Vorige keer had ik haar The Future of an Illusion van Freud gegeven. „Ik las er anderhalve pagina in en heb het gesloten,”
vertelde zij. „Die tekst vermoeide me te veel.” Hoe is het godsterwereld mogelijk? Harry Mulisch’ laatste boek was volgens
haar een meesterwerk. Dat lees ik niet. Zij zou mijn Memoires
bestellen en lezen. We filosofeerden wat ons sedert 1947 als
vrienden bij elkaar zou kunnen hebben gehouden. Ik antwoordde: „Lieder ohne Wörte.” Je weet immers bij sommige
mensen dat je ze moet vasthouden en voor altijd omhelzen,
ook al ben je het op tal van punten oneens.
Amerbos
Ik lag na middernacht naar Alistair Cooke te luisteren en dommelde in. Opeens schrok ik wakker omdat ik mams tranen had
87 Zie bijlage 22.
88 Ik heb Wisse Dekker daarom opnieuw een aangetekende brief geschreven met een
verzoek voor een persoonlijk gesprek.
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„As if you are bragging about your performance.” Daar heeft
hij wel gelijk in. Dat heb ik van Sukarno overgenomen.
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„gezien”. Ik ben opgestaan om Eds carnet beneden te gaan halen.
19 augustus 1985

Indonesië is veertig jaar onafhankelijk.
Rob Soetenhorst sprak met Ivo Samkalden, kenner van Indonesië tussen 1938 en 1947. De oud-secretaris voor juridisch
aangelegenheden van de Commissie-Generaal voor Nederlands-Indië, die de afwikkeling van onze koloniale geschiedenis
in Azië vertegenwoordigde, vertelde Soetenhorst een waarheid
als een koe waar de journalist, die verder vrijwel niets van Indonesië en Sukarno weet, niet over doorvroeg:89
„In Nederland is veel te gauw een Mussertoordeel over Sukarno uitgesproken.” Daar blijft het in dit interview bij. De notoire veroordelingen van Willem Drees en Joseph Luns – die
kakelden over onderwerpen waar ze niet alleen niets over wisten, maar alleen maar „anderen” over nakletsten – dat Sukarno
een Quisling par excellence zou zijn geweest, die met de Japanners heulde. Ik sluit niet uit dat Sukarno, die door Japan uit de
Nederlandse gevangenis was bevrijd, aanvankelijk niet onsympathiek stond tegenover zijn bevrijders. Misschien heeft hij –
nieuw in het vak – zelfs aanvankelijk gedacht dat Japan de oorlog zou winnen. In 1941 wist niemand in de hele wereld dat er
een atoombom in de maak was die uiteindelijk de doorslag in
de oorlog tegen Japan zou gaan geven.
Zelf heb ik in 1957 ook met oud-premier Sutan Sjahrir en met
Sukarno’s mede-ondertekenaar van de Proklamasi der onafhankelijkheid, Mohammed Hatta, meerdere malen dit hete hangijzer besproken. Beiden, Sjahrir schreef dit bovendien in zijn Indonesische Overpeinzingen, verzekerden zij mij dat Bung Karno
zich gedurende de hele Japanse bezettingsperiode maar door
een gedachte had laten leiden: hoe de Japanners gebruikt konden worden om vrij te worden, vrij van Nederland en Japan.
Maar in de breinen van de Hollanders hier was Sukarno het
zwarte schaap bij uitstek, in plaats van dat hij in de context van
de bevrijdingsoorlog van Nederlands-Indië werd geplaatst,
waar hij tenslotte hoorde.
Samkalden: „Sukarno wilde wel degelijk concessies doen voor
de Indonesische onafhankelijkheid. Hij had niets liever gewild
dan als president van de federale staat Indonesië een staatsbezoek aan Nederland brengen.” Dit is gedeeltelijk waar. Sukarno had ook Marx en Hegel gelezen. „In dat opzicht ben ik net
89 NRC Handelsblad, 17 augustus 1985.
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Luns trad op in het TROS-programma Hemd van je lijf. Hij
kwam in streepjespak met een parel op de das, en grootkruis in
de revers. Zijn overhemd was te kort, steekt niet uit, en een
armband. Dat had hij van Bernhard afgekeken. Hij had de laatste tijd niets aan zijn postzegelverzameling kunnen doen. Het
hoogtepunt uit zijn carrière was deze keer de ondertekening
van het EEG-verdrag in 1957. Hij heeft in acht regeringen gezeten en had nimmer de ambitie premier te worden. Na negentien jaar Buitenlandse Zaken had hij er genoeg van omdat het
parlement ook steeds kritischer werd.
Luns had drie koninginnen gekend. Wilhelmina was een voorname landsvrouwe. In 1938 maakte Luns haar staatsbezoek aan
België mee. Juliana was veel gemakkelijker. Maar hij werd het
meest aangesproken door de huidige koningin. Zij is bijzonder
79
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als Bung Karno een marxist,” zei Hatta me destijds, „want we
hebben pragmatisch leren denken.” Sukarno was misschien inderdaad tot tijdelijke concessies bereid, maar zijn uiteindelijke
doel bleef onveranderlijk een eenheidsstaat. Negen maanden
lang heb ik in het jaar 1957 met Bung Karno door de republiek
met hem meegereisd en hem honderden malen tot het volk
horen spreken: „Satu Negara, satu Bangsa.” Een land, een
volk.
Wat ik in het artikel van Soetenhorst apprecieer, is dat hij de
gelegenheid geeft Samkalden het beeld dat men in Nederland
had van de laatste landvoogd in Nederlands-Indië, Huib van
Mook, wat bij te slijpen. Samkalden omschrijft hem als „een
man van in ons land zeldzame allure. Dat is in Nederland te
weinig begrepen.” Hier bevestigt de oud-minister vervolgens
wat ik zelf van Van Mook heb vernomen, hoe onbehouwen hij
door Willem Drees werd ontslagen en vervolgens door Den
Haag werd behandeld, waarvoor hij uiteindelijk uit ons land is
weggegaan. Inderdaad hoogst beschamend. Maar zo zijn de
keuterboertjes van de Haagse politiek immers altijd geweest.
Wat verder de conclusie rechtvaardigt dat de meeste mensen
een oordeel hebben zonder over betrouwbare informatie te
beschikken Ergo: ze kletsen in de ruimte.
Ik merkte tegen Peter op: „Als Eduard uiteindelijk belt, zeg ik
dat er hier mensen zijn en ik hem zal terugbellen en dat doe ik
dan maar eens een tijdje niet.”
„Ja,” antwoordde hij, „heel flink, maar dan vertel je hem later
wat je hebt gedaan, dus dan kan je het beter laten.” Dat was
een terechte opmerking van hem.
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geïnformeerd, stelt iedereen op zijn gemak en heeft een zonnig
karakter. Luns was een overtuigde monarchist. En dan te bedenken hoe op het paleis tegen deze man aangekeken wordt.
Ik zal nooit vergeten hoe in 1964 bij de ruïnes in Mexico, Luns
altijd bij de hand was om de majesteit een arm te bieden bij een
afstapje, tot grote ergernis van Juliana, wat van haar gezicht was
af te lezen, behalve voor Luns zelf.
John van Haagen belde. „Jouw tweede deel Memoires raast op
de lezer af, maar het heeft minder diepgang dan deel I. Maar dit
effect kan ook zijn veroorzaakt omdat ik jou bij deel I niet echt
kende.90 Ik vind ook dat je Micheline Vernier en Frieda Westerman veel duidelijker neerzet dan Inez Röell. Ik denk dat
studenten psychiatrie wel eens studieopdrachten over jouw
dagboeken zullen krijgen.”
Ik kreeg een aardig briefje van Hans Teengs Gerritsen.91
Ik ben nu aan 1958 begonnen.
21 augustus 1985

De Telegraaf publiceert een misleidend hoofdartikel, als gewoonlijk, vol weggemoffelde informatie. Het blad vindt het
niet in orde dat mensen in Indonesië, die in 1976 werden veroordeeld tot de doodstraf, pas in 1985 worden geëxecuteerd.
In 1965 zouden zij zich misdragen hebben, dus het gaat Suharto om het vereffenen van een rekening twintig jaar later. Het
blad redeneert dat het stopzetten van ontwikkelingshulp aan
Indonesië „onschuldige Indonesische burgers zou treffen”. De
vergelijking met de vijftien executies in Suriname gaat mank,
want in Indonesië worden doodvonnissen volgens bestaande
wetten en regels voltrokken. In Suriname kwam het neer op
een onwettige, wilde schietpartij. Bovendien werd ontwikkelingshulp aan Suriname per verdrag vastgelegd. Met Indonesië
gebeurde dit niet. Het is legalistisch gezwam dat nergens op
slaat. Executies zijn executies, dood is dood. Maar Suharto profiteert van de Nederlandse Schadenfreude, dat hij de gehate Sukarno verried en wipte, dus Suharto kan zich wat Den Haag
betreft heel wat veroorloven. Den Haag kijkt wel een andere
kant op.
Ik had Slager aan de telefoon. „Het loopt absoluut op ruzie
uit,” voorspelde hij, „want in de twintig jaar dat ik Frans ken,
zijn al zijn relaties op ruzie uitgelopen.” Het verwondert me
niets. Met wat ik van dit gezelschap heb gezien, kan het niet
anders dan spaak lopen. Ik vroeg Slager om vooral openhartig
90 Ik kende John nota bene sinds 1954.
91 Zie bijlage 23.
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Henk de Mari van De Telegraaf belde met de mededeling dat hij
een week naar Suriname zou willen, onder andere om Desi
Bouterse te interviewen. „Vergeet niet, ik heb een miljoen lezers,” zei hij. Desi had alle belang bij „een eerlijke reportage”.
Ik dacht: die gok moet worden gewaagd. Ik liet bij Henk Herrenberg een boodschap achter om me terug te bellen. Dit gebeurde binnen het uur. Voor ik iets kon zeggen, zei hij: „Ik
heb een verrassing voor je,” waarop hij de telefoon doorgaf.
Een moment dacht ik: het is Harvey Naarendorp. Maar toen
wist ik dat het Bouterse zelf was. Ik zei dat we snel bij elkaar
moesten komen om vele zaken te bespreken, waaronder de
publiciteit. Ik vertelde ook dat ik zojuist iemand had gesproken
in Spanje, die in Nigeria een staalconcern van acht miljard had
neergezet in samenwerking met Moskou. Hij vroeg of broer
Theo nog kwam. Ik bracht de boodschap van Henk de Mari
over, waarover hij zich zou beraden.
Omdat ik gevraagd ben wat te spelen op de befaamde Uitmarkt,93 met begeleiding van een bassist van het Concertgebouworkest, was er een korte repetitie in het Concertgebouw
vanmorgen, wat overigens nogal slecht ging.
Ik lunchte met Koelisjov van de Sovjetambassade bij Indonesisch restaurant Djanoko. Ze wisten nog niet dat Romanov zou
komen. „Dat kan helemaal niet,” was zijn reactie. „De huidige
ambassadeur Blatov zal zich buitengesloten voelen, omdat Romanov vrijwel iedereen hier kent, inbegrepen de koninklijke
familie. Wat komt hij doen? Blatov zal erg geïrriteerd zijn. De
ambassadeur komt 1 september uit Moskou terug.” 94 Ik hield
92 Ik hoorde later van Jan Foudraine dat Bruyns de Bhagwan een das van de TROS had
aangeboden.
93 Zie bijlage 24.
94 Ik vermoed dat jaloezie van Blatov jegens Romanov de reden is geweest dat Romanov uiteindelijk niet zou komen.
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met André Spoor hierover te spreken, want die heb ik tenslotte hierbij betrokken.
Marcel Bruyns van de TROS is naar Oregon gereisd om Bhagwan Shree Rajneesh te interviewen. De Hilversummer maakte
zich – rode das en rode sokken – volkomen belachelijk met
zijn pommade plakkop.92 Hij liet de „meester” geen enkele
keer uitspreken en keek meer naar zijn eigen lijstje met vragen,
wat hij kost wat kost wilde afwerken, dan dat hij de Bhagwan
werkelijk ondervroeg. Wat een gemiste kans. Ik heb Bruyns
geschreven dat hij er prima in was geslaagd te tonen wat voor
een stuk onbenul hij was.
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een pleidooi over de vraag of communisten, behalve aan hun
partij en eigen positie, ook wel eens aan hun vaderland dachten. De goodwill in Nederland van een bezoek van Romanov
zou immers de USSR ten goede komen, dus waarom zwammen
over een gepikeerde „grootvader ambassadeur”?
Koelisjov vertelde: „Onze ambassadeur, Blatov, refereert altijd
aan jou als iets verkeerd gaat. Hij zegt dan: Oltmans kan het
wel, die kan alles.” Hij had mijn bezoek laatst enorm op prijs
gesteld, waar ik weinig van merkte, want met de man is gewoon niet te converseren.
Streep aan de balk. De ministers Hans van den Broek en Eegje
Schoo zijn niet naar de ontvangst van de Indonesische ambassadeur in Wassenaar gegaan, uit protest tegen Suharto’s nieuwe
executies.
23 augustus 1985

Ik legde twee rode rozen op het graf van mijn ouders op Den
en Rust in Bilthoven.
Ik sprak nog enige tijd met Lex Poslavsky in zijn werkkamer in
Bilthoven. Hij had gesproken op het afscheidscollege van professor Nijdam in Nijmegen, de voormalige psychiater van
Claus. „We waren allebei leerlingen van Rümke en komen om
zo te zeggen uit hetzelfde nest,” zei hij. Lex is overtuigd dat
Nijdam persoonlijke notities heeft gemaakt over de behandeling
van prins Claus „maar die zullen met hem de kachel in gaan.”
Psychiaters spreken onderling vrijuit over patiënten. „Nijdam
had ook andere prominente patiënten, naast Claus, waaronder
psychiaters,” zei Lex, „maar zij zullen tegelijkertijd met geen
woord hierover naar buiten toe reppen.” Ik bleef lunchen,
waarvoor Yonda Poslavsky zelfs vrij van school had gevraagd.
24 augustus 1985

Eigenlijk is door alles de verjaardag van Eduard op 21 augustus
ongemerkt voorbij gegaan. Onze relatie is eigenlijk voorgoed
verpest door het ten tonele verschijnen van Paul Boos, de danser uit New York. Er is op die manier nog weinig over in mijn
leven met een werkelijke betekenis, of halve betekenis. Het
enige wat me resteert te doen, is mijn dagboek te schrijven ter
verantwoording van het feit dat ik er geweest ben.
Ik droomde van een gewond paard. Het kwam een straatje met
trappen af, op de knieën. Het had gebroken benen en kreunde
verschrikkelijk. Even later hadden enige mannen het dier op
een oud tapijt neergelegd en sleepten het verder de straat uit.
Broer Theo is hier. Hij fluit altijd keihard in de badkamer. Ik
82
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Ik probeerde vrolijk goedemorgen te zeggen, want broer Theo
vertrok al weer om 09:00 uur. Hij heeft nog steeds niets over
mijn Memoires gezegd, ook niet toen ik hem het manuscript
van het tweede deel toonde en het begin van deel drie.
Ik speelde om 19:00 uur op de
Uitmarkt. Ik was onzeker en nerveus en sloeg er naast. Het verliep afschuwelijk. Een ramp. Julius
Vischjager stond foto’s te nemen.
Van Frascati wandelde ik naar het appartement van Frans Kellendonk. Eigenlijk is het een klinisch, ongezellig huis, helemaal
niet met een eigen sfeertje. Of misschien is dit juist een reflectie
van de chirurgische schrijver, de friemelaar, die knutselt tot een
zin goed is.
Er lagen een paar boeken open. Hij werkt aan een artikel over
Ezra Pound. Dat kan ik me voorstellen, want die man heeft
ook mij geboeid. „Maar,” vroeg ik Frans, „wat heeft je een
godsnaam bezield een lap in NRC Handelsblad te produceren
over Jonathan Swift?” 97
Ik had hem de pagina uit Moscow News gezonden, wat hij „een
hoop onzin” vond. „Ik heb dat interview gisteren nog eens gelezen. Jij haalt vorm en inhoud door elkaar. Waar blijf je met
ethiek? Wat zou er van een wereld worden zonder mythologie? Waar blijft de roman in zo’n wereld?”
95 Zie bijlage 25.
96 Hij dineerde eens op Amerbos, verdween en werd door mij gevonden in mijn werkkamer, waar hij ongevraagd in mijn dagboeken zat te lezen. Zie Memoires 1978.
97 NRC Handelsblad, 9 augustus 1985.
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vind dat hoogst hinderlijk, wie het ook doet, omdat je anderen
opzadelt met iets wat niet om aan te horen is.
Wim Neus kwam met ons overleggen over zaken doen in Suriname.95 We zouden het beste vanuit een kantoor in Miami
kunnen opereren. Ik hevel alles aan Theo over als de bankier
en zakenman in de familie. Neus vroeg om mijn boek. Ik had
hier geen zin in en zei: „Sorry”.
„Maar het is mijn verjaardag,” antwoordde hij.
„Bewijs me dat maar,” zei ik, waarop hij zijn rijbewijs toonde.
Het was waar, dus kreeg hij een boek.
Milo Anstadt heeft De opdracht geschreven. Hij liet het op een
bijeenkomst door Ischa Meijer presenteren. Ik was uitgenodigd. Milo is integer. Meijer is een proleet. Die kom ik nooit
meer tegen na wat hij in mijn huis flikte.96
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Wat ik tijdens ons gesprek voornamelijk opving, was een ontstellende dosis Hollands denken, zwart-wit en rechtlijnig,
waarschijnlijk veroorzaakt door het rooms-katholieke fundament in zijn brein. Later gaf hij wel toe dat wanneer religie een
hulpmiddel was (wat Jung noemde: bestemd voor psychische
hygiëne) dat hij of ik er als individu misschien buiten konden,
maar de meerderheid van mensen beslist niet. „Dus waarom
zou je hen religie onthouden?”
„Omdat sprookjes van Moeder de Gans je alleen maar verder
van huis brengen en minder open doen staan als mens, laat
staan je te equiperen om realiteiten onder ogen te zien en je
daaraan te conformeren en niet in de zevende hemel door het
leven te gaan.” Ik begreep dat we terug moesten naar het begin
van mijn ontdekkingen over de menselijke geest om het hierover eens te worden. Dat ging niet. „Jij houdt je bezig met uiterlijkheden,” zei ik. „Je werkt aan de verf, de kleur der dingen, zeg een auto, maar je rijdt intussen wel op vette bougies.”
26 augustus 1985

Schrijver Robert Dunn vertelde in The New York Times hoe hij
op zoek is geweest „for soul – the essential purpose – but I
drew a blank”. Dat was de reden dat hij fictie was gaan schrijven. Dunn zei: „One reason we read, is to slip past drawn
blinds, sit invisibly in an easy chair and watch everything unnoticed.” En wat vond hij in literatuur? „Characters that appear to be victims of an irony felt but not understood.”
Daarom citeerde hij The Minimal Self van Christopher Lasch
(wat ik in december 1984 heb gelezen) waarin de levens van
deze characters werden opgesomd: „In a time of trouble, everyday life becomes an exercise in survival. People take one day at
the time. Under siege, the Self contracts to a defensive core,
armed against adversity.” Dat is wat Lasch the minimal self
noemt: „a self uncertain of its own outlines”.
Dunn ontwikkelde de term private interest fiction, dus fictie die
naar binnen keert en geringheid, verwarring en leegheid aantreft. Dat is zeker zo wanneer men naar het leven in de jaren
tachtig kijkt. Wat Irving Howe heeft omschreven als „intensily
private lives collapse under the pressure of their private interests. The minimal self shrinks, the ironic self becomes less tethered between reality and illusion. The unresponsive self grows
colder.”
Ik blijf nog verder op dit artikel 98 hangen, omdat ik deze tekst
98 The New York Times, 30 juni 1985.
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Ik telefoneerde met Henk Herrenberg via zijn directe lijn om
te melden dat André Haakmat en co. gereed waren om in Paramaribo te komen praten. Men wil in Suriname niets met
Haakmat te maken hebben. „Je moet ze bespelen, Willem,” zei
Herrenberg. „Je moet je opwerpen en in een positie plaatsen
van bemiddelaar. Ga met ze praten en zie wat ze willen. Laten
ze je maar een brief meegeven. En wat die andere makreel betreft [WO: Henk de Mari], er komt niemand. We zullen die
nieuwe groep „makrelen II” bestempelen. Hier is alles onder
controle. Laat je niet van de wijs brengen. Je hebt voldoende
ervaring uit je tijd met Sukarno.” Hij vertrok naar Angola en
zou op 15 september terug zijn.
Rutgers van Philips beantwoordde mijn verzoek aan Wisse
Dekker om een persoonlijk gesprek.Volgens Rutgers heeft een
gesprek met Dekkers geen zin omdat het geschil met Jeelof in
1984 al met tussenkomst van Voetelink geregeld was. Ook
zeurpiet Hugo van Reijen laat weer eens iets horen, de gemankeerde babysitter van Willem Oltmans, want in tegenstelling
tot Dirk Keijer heb ik hem nooit vertrouwd. Hij stuurde me
een kopie mee van zijn brief aan de president van de Centrale
Bank van Suriname. Of ik dat even voor hem kan regelen als ik
in Suriname ben.
Hans van den Broek heeft tijdens een spoeddebat in het parlement gezegd dat Nederland niet met maatregelen zal reageren
op de nieuwe executies in Indonesië. De bewindsman zal wel
tegenover de ambassadeur in Den Haag van „diens diepe teleurstelling” getuigen. Als Desi opnieuw drie Surinamers had
laten neerpaffen, was er geroepen om een militaire invasie van
Suriname. Daar ben ik zeker van. Maar dat is wat anders. In
Djakarta schieten ze mensen dood volgens de wetten van het
land. Maar goed, er is nu in Suriname ook een begin gemaakt
met het opstellen van een nieuwe grondwet en nieuwe wetten.
85
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afweeg tegen de Memoires die ik nu schrijf. T.S. Eliot stelde
eens: „The historical sense compels a man to write not merely
with his own generation in his bones, but with a feeling that
the whole of literature [WO: of: the whole of historical reporting] has a simultaneous existence and composes a simultaneous
order.” Van dit laatste ben ik niet zeker. Eliot vervolgde: „This
historical sense, which is a sense of the timeless as well as of the
temporal and of the timeless and of the temporal together, is
what makes a writer most acutely conscious of his place in
time, of his own contemporaneity.”
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Ik was om 18:00 uur in een programma
van Radio STAD. Tijdens de uitzending
werd een tekening gemaakt. Niet om te
gillen.
Ik kwam Johan Polak tegen, die in mijn
Memoires had gebladerd. „Goed geschreven. Wel aardig. Ik lees vlug.” Ook Nellie
Hazeu uit Waalre belde. Zij had het begin
gelezen. „Zeer goed geschreven.” De
eerste maal dat zij dit ooit tegen me heeft
gezegd over iets wat door mij was opgesteld.
Ik ben met Peter in Bali gaan eten, ter ere van zijn verjaardag
morgen.
29 augustus 1985

Ik wekte hem om 09:00 uur. Hij is dus op Amerbos veertig jaar
geworden. We gaan – geloof het of niet – samen naar het
strand. Weer een van die onbeschrijflijke dagen met Peter.
Toen we op het station van Zandvoort de trein wilden nemen,
haastte hij zich om een blikje Spa te halen. Tot mijn stomme
verbazing kwam hij met slechts één blikje terug. Zoiets zou
niet in mijn hoofd opgekomen zijn om dat zo tegenover hem
te doen. Later bood hij me een slokje aan, dat is waar. Ik schrijf
dit niet als verwijt, laat staan om hem in een kwaad daglicht te
plaatsen. Ik wil alleen onderstrepen waarom ik me steeds eenzamer voel, geïsoleerd vanwege de persoon die ik ben, waardoor zoiets me kwetst. Ik probeerde iets te zeggen over dat
toegenomen gevoel alleen te zijn, ook door zijn aanstaande
vertrek naar Zuid-Afrika, en Eduards affaire met Paul Boos. „Je
oom Poslavsky heeft steeds gezegd dat dit zou gaan gebeuren,”
antwoordde Peter. Dit ergerde me, en ik antwoordde: „Vergeet Poslavsky.” Later gaf ik toe dat Poslavsky misschien ten
dele gelijk had en daarmee Peter ook. Het geheim is die eenzaamheid nog vollediger onder ogen te zien en als onontkoombaar te leren aanvaarden, en er vooral niet over te jeremiëren. Nooit.
30 augustus 1985

Ik heb een brok in mijn keel bij de gedachte dat Peter naar
Zuid-Afrika gaat, misschien wel een half jaar. Edwin van Wijk
belde voor zijn verjaardag uit het huis van zijn ouders in Kaapstad. Het gesprek duurde als altijd bij Edwin 45 minuten.
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De Telegraaf, 31 augustus 1985.
Zie bijlage 26.
Zie bijlage 27.
Zie bijlage 28.
Zie bijlage 29.
Tukang Pitjit is Indonesisch voor mannelijke masseur.
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Minister van Binnenlandse Zaken Rietkerk is voornemens ongetrouwde homoseksuele paren (rijksdienaren) dezelfde rechten te geven als andere ambtenaren. Hierover zou een juichstemming op Buitenlandse Zaken zijn ontstaan. Van den Broek
schijnt het ook allemaal prima te vinden.99
Jan Cremer hield weer een vernissage van zijn nieuwste schilderijen. Grote, dreigende, zwarte vogels. Wat een naam niet
vermag.
Marcel Bruyns antwoordde en deed zijn naam eer aan.100 Wim
Hazeu zeurt dat een foto van Freddy Rikken te duur is.101
Theo zond zijn Zuid-Afrikaanse paspoort zodat ik zijn visum
voor Suriname kan regelen.102
Ook antwoordde de heer Prasad voor Rajiv Gandhi. De premier gaat zelf dus zeker in oktober naar de VN in New York.103
Vandaag is Peters familiefeestje in Tilburg met zijn moeder,
broers en zussen.
Ik nam een gokje en belde Hofland bij de krant. Hij was er. Hij
had net een dutje gedaan. Hij had in Indonesië opnieuw Nasution gesproken maar had Abdulgani overgeslagen. Hij was in
het voormalig huis van Dewi Sukarno, nu een militair museum, geweest. Hij heeft ten aanzien van Indonesië altijd aan de
verkeerde militaire kant gestaan. In 1961 zat hij al in Parijs met
Nasution te klieren, die subversief tegen Sukarno bezig was.
Hij weet er gewoon te weinig van.
Ik had hem geadviseerd een Tukang Pitjit 104 in zijn kamer te laten komen voor een Indonesische massage. Dat was niet doorgegaan. Wel had hij een Franse danseres ontmoet. André Spoor
wordt definitief de baas bij Elseviers. Hij neemt Sytze van der
Zee en Adriaan van Dis mee. Henk zei zich gerealiseerd te
hebben dat het conflict met Sytze van der Zee „een smerig
zaakje” was geweest. Hij wil nu naar zijn huis in Zuid-Frankrijk gaan om te schrijven.
Gorbatsjov ontving, met onder andere Arbatov en Zamyatin
een team van Time, dat uit zes personen bestond onder aanvoering van hoofdredacteur Henry Grunwald. Ik mag toch wel
stellen dat ik sinds 1971 op het juiste niveau opereerde in Moskou. De Amerikanen meldden dat Gorbatsjov de conversatie
domineerde via „three extraordinary tools: eyes, hands and
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voice”. De nieuwe 54-jarige leider van 278 miljoen burgers in
de USSR zou wel eens een lange carrière als leider van deze
grootmacht tegemoet kunnen gaan stelt Time. Ik acht het van
belang dit eerste gesprek van Gorbatsjov met Westerse journalisten in haar geheel op te nemen.105

2 september 1985

Peter heeft een fantastisch feest in Tilburg gehad. Zowel zijn
moeder, als zijn zus, de non Trees, had in mijn Memoires gelezen.
Het waait als in de herfst.
3 september 1985

De secretaresse van Dirk Keijer zegt dat oud-ambassadeur Romanov over enkele dagen arriveert.
Henk de Mari van De Telegraaf belde: „Weet jij dat Frans Lurvink zijn rekeningen niet betaalt?” Ik antwoordde dat er wel
eens moeilijkheden waren geweest, maar dat hij uiteindelijk
mij betaald had wat hij schuldig was. „Enkelaar en Spoor hebben anders hun geld, 50.000 gulden, nog altijd niet gekregen.”
Ik verwees hem naar Dé Slager.
Lurvink belde later dat hij op 12 september een interview aan
De Mari zou geven.
Ed Nijpels zit weer eens te bazelen op televisie over dissidenten
in de Sovjet Unie, die in huizen wonen die op kippenhokken
zouden lijken. Hij zou de kippenhokken in Amerika eens
moeten gaan bezoeken. Nijpels zit volkomen out of balance te
105 Time, 9 september 1985, zie bijlage 30.
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4 september 1985

Henk Hofland heeft – en dit is een succes, want het staat in het
jubileumnummer van Vrij Nederland – een interview met Piet
Piryns gehad.106 Hij zegt opnieuw met Theo Sontrop van De
Arbeiderspers te hebben afgesproken, dat hij volgend jaar zijn
autobiografie zal inleveren.
Als ik naar Henks foto kijk (gemaakt door Hans van den Bogaard), herken ik hem wel en niet. Er zit een nare trek in zijn
gezicht. Ik word er somber van. Ook het incident van 1972
met de Sovjets in mijn huis en de door hem binnengesmokkelde Telegraaf-man is weer eens ter sprake gekomen. „Natuurlijk
heb ik Oltmans toen een kool gestoofd. Ik kon me zijn woede
heel goed voorstellen,” zegt hij tegen Piryns. Maar hij zet ook
uiteen dat er al vijf jaar gedonder over hem was bij de directie
van NRC Handelsblad onder aanvoering van Willem Pluygers,
die het incident op Amerbos zou hebben aangegrepen Henk te
wippen. Dat is dus waar, zoals ook André Spoor bevestigde. Ik
heb om die reden al vroeger geschreven dat de ene rotstreek de
andere niet rechtvaardigt. Het heeft dan ook bijgedragen aan
mijn besluit alleen Peter Zonneveld wegens schending van
mijn privacy aan te klagen en Hofland met rust te laten.
Hofland vertelt overigens ook wat het verschil is tussen hem en
mij. „Wim reist met zijn vlindernetje de wereld af om daarin
allerlei geniale gedachten te vangen, die gekoesterd worden
door beroemde mensen. Daaruit bestaat zijn hele oeuvre. Terwijl ik bij tijd en wijle zelf iets diepzinnigs bedenk en over het
algemeen aan beroemde mensen een broertje dood heb. Met
Wim heb ik hetzelfde als met Jan Blokker: als ze me uitschelden, kan ik onmogelijk boos op ze worden. Maar laten we niet
al te veel tijd aan Oltmans besteden. Het wordt zo’n perpetuum mobile op den duur.” 107
The New York Times publiceert een kalmerend editorial over
„the new plague” AIDS, maar beweert dat het wordt overgedra106 Vrij Nederland, 7 september 1985.
107 Mijn antwoord op deze onzin kan worden gehaald uit de voorgaande delen van
deze Memoires.
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praten, gezien wat er op dit moment in de USSR aan de gang is.
Daarom vind ik Gorbatsjovs vooruitzicht van hoe hij zijn taak
ziet als leider van deze grootmacht, van imminent belang.
Er werden op televisie afschuwelijke opnamen van Rock
Hudson getoond. Ze gingen me door merg en been. Wat AIDS
bij een bink als hem heeft aangericht. Er zijn in Nederland nu
39 mensen aan AIDS bezweken.
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gen „when blood or semen carrying the virus is passed from
one person into the bloodstream of the other. The virus has
been reported but not yet confirmed, in saliva and in tears.”
Tot dusverre zijn van de 12.000 gemelde AIDS-patiënten in de
VS, 30 procent drugsverslaafden en 59 procent homoseksuelen.108
Frans Kellendonk heeft er behoefte aan gehad ons gesprek, ook
over mijn interview in Moscow News, nog eens te preciseren, althans wat zijn inzichten betreft.109
Michail Gorbatsjov heeft een delegatie van Amerikaanse senatoren ontvangen. Wie staat er nu naast hem? Vadim Zagladin,
met wie ik ook een uitstekend contact heb opgebouwd. Als ik
Gorbatsjovs gesprek met Time herlees, herken ik de hand van
Arbatov. Gorbatsjovs brein is doordrongen van de stellingen
van Vladimir Lomeiko en Anatoly Gromyko, uit hun boekje
over nieuw denken in het atoomtijdperk. Ook senator Sam
Nunn was mee naar het Kremlin. Hij vergeleek de Rus met „a
trial lawyer”. Volgens Nunn had Gorbatsjov keer op keer benadrukt dat zijn regime flexibel zou zijn bij de ontwapeningsonderhandelingen. Het lijkt of er veel zal gaan gebeuren. Dit
worden spannende tijden.
Ik sprak een uur met ambassadeur Christo Darenkov van Bulgarije in verband met de reis van Lurvink en mij naar het symposium in Varna. Hij had het interview met Gorbatsjov in
Time nog niet gezien. Koelisjov op de Sovjetambassade evenmin.
Premier Lubbers heeft Willem Albeda geïnstalleerd als voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
Henk Hofland belde. We lunchen morgen samen bij Dorrius.
Hij noemde me „lieve vriend”. Ik zei het interview gelezen te
hebben, maar niet te begrijpen waar hij het vlindernetje alleen
bestemd voor beroemdheden vandaan haalde, want ik vang
juist een uiterst gevarieerd gezelschap.
5 september 1985

Bij de ontmoeting vroeg Henk meteen: „Heb je geld bij je?”
Het was meteen duidelijk dat ik moest betalen. Het ergerde
me, maar eigenlijk kan het me niets schelen. Het werd een gezellig samenzijn. Hij vertelde veel over Indonesië. Hij had mijn
gesprek met Moscow News al in het blad van de Vereniging Nederland-USSR gezien, waar Will Boezeman voor had gezorgd.
Hij gaf toe dat zijn leven eigenlijk in chaos verkeerde.
108 The New York Times, 3 september 1985.
109 Zie bijlage 31.
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Henk vertelde verder dat André Spoor niet sliep van de angst,
wanneer uit zou komen dat hij 50.000 gulden van Frans Lurvink (of is het 25.000?) had gevangen. „Jij kan zoiets doen,” zei
hij, „maar het past toch helemaal niet bij het monument dat
André voor zichzelf heeft gebouwd?” Hij voegde eraan toe:
„Maar ik denk niet dat Borg [WO: Goeman Borgesius] het zou
laten passeren, wanneer Henk de Mari hiermee zou aankomen,
want die heeft altijd nog een soort Gooise loyaliteit.” Henk
was verbitterd ten aanzien van Spoor. „Je moest eens weten
91
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Hofland had Adriaan van Dis gisteren ontmoet. „Hij heeft zich
gedeeltelijk hersteld [WO: van de botsing met mij op televisie].
Hij heeft in New York een toneelstuk geschreven, maar over
die show met jou komt hij niet meer heen. Er zit ook verder
niets achter die man. Misschien dat er na zijn zestigste nog eens
iets met hem gebeurt. Je hebt Adriaan van Dis’ Verdun geregeld.”
Ik heb erop geantwoord: „Jij zegt ook dat ik als een tank door
je leven ben gegaan. Maar dat heb je zelf gedaan, niet ik. Mijn
invitatie in 1972 naar Amerbos gold jou, niet een vermomde
fotograaf van De Telegraaf, die er voor de BVD op uit was mij te
schande te maken met de sovjets. Hetzelfde gold Van Dis. Hij
nodigde me uit en viel me en plein publique op televisie op mijn
integriteit aan. Adriaan is de man die me eens uit Réunion een
briefkaart van een kameleon stuurde en er het volgende op
schreef:
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hoe vaak die man me verraden heeft.” Daar schrok ik van, omdat ik mij zoiets van Spoor niet kon voorstellen.
Hofland moet nog aan zijn memoires beginnen. Volgend jaar
kan dat dus niet af zijn. Ze komen waarschijnlijk nooit af. We
spraken zelfs over een televisieshow van mij, of een interview
van hem en mij samen op televisie. Hij werd voldoende enthousiast om op te merken: „Ik had bijna ‘schat’ tegen je gezegd.” Ik zie het allemaal niet gebeuren.
Bibeb vertelde dat Rinus Ferdinandusse haar had verteld dat
Hofland in zijn gesprek met Piryns over de rol van Pluygers
„had zitten liegen”. Omdat ik in dit geval Henk geloof, antwoordde ik: „Die Rinus van jou gelooft altijd de verkeerde
mensen, daarom laat hij ook mij links liggen.” Het is wellicht
erger: Ferdinandusse weet dat er opzettelijk in Den Haag over
mij gelogen wordt, maar hij wil zijn Haagse kornuiten en
PvdA-contacten niet beschadigen, dus dumpt hij liever mij.
Bibeb vond verder dat indien Henk Hofland mijn Memoires zo
prachtig en roerend vond, hij dat wel eens zou mogen schrijven in plaats van Brandt Corstius op te stoken om een gemeen
verhaal in de Volkskrant te zetten.
Ik had tegen het feestje voor Babette Sijmons opgezien, maar
het avondje bij Jan Cremer verliep heel plezierig. Ivan is een
prachtige jongen. Hij loopt nu een beetje en heeft een speciale
blik in zijn ogen, die naar Jan lijkt te aarden. Een speciaal kereltje inderdaad. We dineerden in Tout Court. Sommige andere
gasten dronken weer te veel en dan wordt Jan een beetje afwezig. Wat gaat er dan werkelijk in hem om? Babette gaf toe de
laatste maanden lukraak in haar dagboek te hebben geschreven.110 Zij beloofde haar leven te zullen beteren. Ze vroeg naar
Eduard, die zij „een erge lieve jongen” vond. Aan hem wil ik
niet denken. Ik kom er toch nooit meer overheen na wat wij
samen hebben beleefd.
6 september 1985

Opnieuw kreeg ik een brief van Isaac Lipschits.111 Terwijl hij
in zijn vorige brief vol lof was over mijn Memoires, zegt hij nu
dat „er geen wetenschappelijke gronden aanwezig zijn om volgende publicaties te subsidiëren.” One day, Lipschits will eat
his words. Daar ben ik zeker van.
Er is een nieuwe idiote stunt van Ronald Reagan. Er gaat niets
boven een president van een grootmacht die niet weet waar
het over gaat. Dat is nu in Moskou wel even anders. Reagan
110 Ik had Babette jaren geleden aangespoord een dagboek bij te houden.
111 Zie bijlage 32.
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112 Zie bijlage 33.
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heeft op een persconferentie zijn excuses gemaakt over een radiopraatje van vorige maand waarin hij had gezegd „that racial
segregation had been eliminated in public places in South Africa.” Reagan had sancties tegen Zuid-Afrika verhinderd door
zijn veto uit te spreken, maar er wordt verwacht dat de Amerikaanse Senaat toch een pakket bescheiden sancties tegen ZuidAfrika zal gaan goedkeuren. Sancties in het internationale verkeer, omdat A iets doet wat B niet aanstaat, dus eigen rechtertje
spelen omdat je een grootmacht bent, leidt tot anarchie. Ik ben
daar tegen, ook ten aanzien van Pretoria. Bovendien, zo’n paradijs op aarde zijn de Verenigde Staten nu ook weer niet voor
zwarten. Geen reden dus om een hoge toon aan te slaan tegen
anderen.
Jan Mets zegt dat Vrij Nederland hem heeft gevraagd of Desi
Bouterse mijn boekje over hem had betaald.
Om 09:30 uur belde Eduard op, alsof er niets was gebeurd.
Vriendje Paul was een weekje geleden weer naar New York
vertrokken, waar hij aan had moeten wennen. Ze waren samen
naar Venetië geweest. Hij wil naar New York. „Diep in mijn
hart hoop ik dat Mora Henskens slaagt me bij de VN aan een
baan te helpen.” Het was een zin waarvan ik ineen kroop. Tranen dus. Peter naar Zuid-Afrika, Eduard naar New York. Klaar
Amerbos, het stulpje waar ik in 1969 hoopte de rest van mijn
leven samen met Peter te zullen wonen.
Ik belde Lurvink omdat ik sinds juni met onbetaalde vliegtickets voor Den Alerdinck zit. Heel proleterig vroeg hij: „Heb
je geen krediet bij je reisbureau?” Sorry, ik zal de achterstallige
bedragen onmiddellijk voldoen, kon er niet af. Bovendien had
ik op een van die tickets in Moskou een invitatie losgepeuterd
om nog dit jaar met het hele Alerdinck-circus naar Moskou te
komen.
Ik sprak telefonisch ook nog met Hofland. „Ja, ik zal proberen
over je Memoires te schrijven. Maar als het een larmoyant stukje wordt, doe ik het niet.”
Oud-ambassadeur van Cuba in Paramaribo Osvaldo Cardenas,
heeft me zijn manuscript gezonden over zijn ervaringen in Suriname. Ik zal proberen het hier uitgegeven te krijgen.112 Ik
belde eerst Jan Mets, maar die deed lullig dus ik dacht: jij krijgt
het niet.
Ronald Gase kwam langs. Hij vertelde dat hij op zolder bij
oud-premier Willem Drees had mogen snuffelen naar oude
brieven van Drees aan Van Mook en prins Anak Agung Gde
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Agung, terwijl zijn zoon overigens er met zijn neus bij stond.
Eerst mocht hij alleen overschrijven, maar later vonden ze een
kopieermachine bij een accountant. De oude Drees is nu 99
jaar, stokdoof en komt niet meer uit bed.
André Spoor sprak met Isaac B. Singer. „Schopenhauer haatte
het leven,” vertelde hij. „Hij vond het een wreed iets. Ik houd
ook meer van de levenden dan van het leven op zichzelf. Ze
hebben ons een lichaam gegeven waar we voor moeten zorgen, dat je moet liefhebben, hoe het er ook uitziet. Dat je moet
voeden, waarvan je de hartstochten en grillen de ruimte moet
geven. Het is een soort tirannie.” Natuurlijk is het leven intens
wreed, want de natuur is een verschrikking. Van het luipaard
dat de hinde levend verscheurt tot en met de spin op het balkon van Amerbos, die zijn web uitzet om een vlinder te vangen. Intussen denk ik dat hoe je eruit ziet veel heeft te maken
met hoe je functioneert en wie je werkelijk bent. De foto’s van
Henk Hofland in 1985 in Vrij Nederland van Hans van den Bogaard, of die van Bert Nienhuis van mij: zet ze naast elkaar en
vergelijk. Gerard Croiset leeft helaas niet meer. Hij was een
meester in het analyseren van foto’s. Singer zegt religieus te zijn
„omdat ik niet kan aannemen dat een aantal atomen door toeval een mens hebben gevormd.” Hij ziet het als een onderdeel
van Gods Masterplan „dat we elektriciteit wel kunnen bewijzen, maar niet het bestaan van God.” Spoor laat het erbij en begint over wat anders.113 De vraag is: hebben Singer en Spoor –
of Frans Kellendonk – God and the New Physics van Paul Davies
gelezen? 114 „No religion that bases its beliefs on demonstrably
incorrect assumptions can expect to survive very long.” Of:
„There are no shooting wars over scientific principles. By contrast, religion is founded on revelation and received wisdom.
The true believer must stand by his faith whatever the apparent
evidence against it.” Of een andere vraag: „Nobody seriously
suggests that God, or departed souls, have a brain. Does the notion of a disembodied mind, let alone mind completely decoupled from the physical universe, make any sense?” Ik sta open
voor Singer. Een paradijsvogel lijkt inderdaad van een tekentafel te zijn gekomen. Maar ik sta ook open voor Davies, die
schreef „that notions, popularized by writers like Teilhard de
Chardin, that if men are conscious there must be some traces
of consciousness in atoms, is quite without rational foundation.” Hofland vergeet trouwens dat ik in mijn vlindernetje,
naast ademhalende beroemdheden, ook de nodige schrijvende
113 NRC Handelsblad, 6 september 1985.
114 Paul Davies, God and the New Physics, Simon & Schuster, New York, 1983.
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7 september 1985

Jan Pieter Visser van de NCRV belde gisteravond dat Propria Cures op de voorpagina had gezet: OLTMANS NICHT! (ABER WEHR
WOHL?) met het doel mijn Memoires belachelijk te maken. Het
was geschreven door Jan Zandbergen. Vroeger, met Koen
Koch en Peter Hagtingius, waren ze bij Propria Cures vrienden,
onder anderen met het verbreiden van de waarheid over Luns.116
Luns zal als hoofd van een Nederlandse handelsmissie in oktober naar China gaan. Hoe is het mogelijk.
André Haakmat belde. Bouterse heeft hem tijdens een massabijeenkomst aangevallen. „Liever 500 Libiërs dan één Haakmat,” zou de bevelhebber hebben gezegd. Dat is inderdaad niet
mis. Ik wees erop dat Bouterse mij op het spoor van Haakmat
had gezet. Ergens in het brein van Bouterse brandt dus toch
een vlammetje voor Haakmat. Ik vind dat wij dat moeten aanwakkeren bijvoorbeeld door mij een brief voor Bouterse mee
te geven. „Oké, u hebt me met uw argumenten overtuigd,”
was het einde van ons lange gesprek.
115 The New York Times, 7 september 1985.
116 Zie bijlage 34.
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beroemdheden heb gevangen. Maar het is waar: ik weet uiteindelijk ook niet of Singer of Davies gelijk heeft.
Singer zei ook nog tegen Spoor: „Soms weet ik niet meer wat
ik me herinner en wat ik zelf verzin.” Ik ken het verschijnsel
maar al te goed. Alleen ik heb een dubbele controle via mijn
dagboek.
Ik heb de grootste bewondering voor een journalist als Tom
Wicker, een lichtend voorbeeld van hoe het vak beoefend
dient te worden, die andermaal terug komt op vlucht 007, de
Koreaanse jumbo die door de sovjets werd neergehaald. De
Amerikaanse afgevaardigde in de VN, Charles Liechtenstein,
werd door de sovjets ondervraagd: hadden de Amerikanen het
Koreaanse toestel gevolgd? „No,” aldus Liechtenstein, „we followed your following the flight.” Hij loog natuurlijk, want
Reagan had al eerder in een radiopraatje van de daken geroepen dat Washington wist dat de sovjets twee en een half uur het
toestel hadden gevolgd. Hoe komt het dan dat niemand de Koreanen waarschuwde dat ze volledig van koers waren en boven
verboden gebied vlogen? THE FINAL WORD noemt Wicker zijn
beschouwing.115 Iedereen liegt verder, maar het doel de sovjets
als barbaren af te schilderen, werd keurig behaald ten koste van
„maar” 269 doden. In Amerikaanse ogen betekent dit immers
niets als het gaat om het winnen van de Koude Oorlog.
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Friso Endt belde of ik Lomeiko en Gromyko wilde vragen enkele artikelen te schrijven voor de eerste Alerdinck Tribune. Er is
dus voor de zoveelste keer gelogen dat Endt niet mee zou
doen, en Spoor hem er buiten zou hebben gehouden.
8 september 1985

René Vaarnold arriveerde vanmiddag met zijn naaste medewerker, Guno. Hij vertelde aanvankelijk op Broadway in
Manhattan een praktijk te hebben gehad, maar nu zit hij in
Dordrecht. Hij dacht dat het mogelijk zou zijn aan de hand van
natuurlijke geneesmiddelen een genezing voor kanker en AIDS
te ontwikkelen. Hij bracht een pamflet over het wintigeloof in
Suriname mee. Hij denkt dat er via het opzetten van een geneesmiddelenindustrie in de Surinaamse binnenlanden, honderd miljoen verdiend zou kunnen worden, waarvan de helft
aan Suriname zou kunnen worden overgemaakt. Waar wil de
man naar toe? Ik zal er met Bouterse over spreken.
9 september 1985

Frans Lurvink belde en gaf toe dat Friso Endt tenslotte toch belast was met het samenstellen van de Alerdinck Tribune.
10 september 1985

Ik was bij de dokter vanwege een infectie in mijn oksel die niet
over wil gaan. Toen ik thuis kwam, was Eduard in de keuken
bezig een broodje te smeren. Hij zag er prima uit, en leek blij
me te zien. Ik kreeg zelfs een hand. Alsof ik met een scanner bezig was bekeek ik zijn lijf en stelde me duizend vragen over hoe
het allemaal met de danser verlopen had kunnen zijn.
Na een bezoek van drie studenten van Nijenrode, zijn we in
de Oesterbar gaan eten. Hij hielp Amerbos weer op orde te
brengen nadat vandaag een nieuwe verwarmingsinstallatie is
geplaatst. Het werd een bijzonder avondje, een beetje als vanouds.
Schiphol
Ik reis dus met Frans Lurvink – natuurlijk weer overdressed –
naar Wenen. De man kletst maar door. Ik krijg er keelpijn van.
Hij zal Henk de Mari ontvangen in het bijzijn van Dé Slager,
zo zeker is hij van zichzelf. Ik heb het hem trouwens krachtig
aangeraden, want voor De Mari is Lurvink een makkie.
Wenen, Imperial Hotel
Lurvink en ik dineerden met mijn oude vriend Ernst Stock om
96

11 september 1985

Wenen - Amsterdam
Het was een subtiele demonstratie: Lurvink zit Economy Class
en ik Business Class. Fuck him. Ik zei er nog bij: „Zo hoort het
eigenlijk ook.” Ik dacht: je kent zelf eigenlijk niemand van enige prominentie, mijnheer.
Toen ik op Schiphol door de douane kwam met Lurvink, viel
ik ongeveer flauw toen ik Eduard zag staan, in zijn uniform van
Transavia. Hij stond op me te wachten. Ik liet Lurvink als een
hete aardappel vallen, en liep op Eduard af. „Ik wacht hier op
Mora Henskens, die uit Milaan komt,” zei Eduard. Ik dacht dat
ik door de grond ging. „Bel je nog?” vroeg ik en liep door.
Joris Ivens krijgt na veertig jaar excuses van de regering. Hij is
in 1946 een landverrader genoemd en in 1947 werd hem zijn
paspoort ontnomen vanwege zijn film Indonesia Calling, waar
hij koos voor de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Hij
krijgt nu het Gouden Kalf van Eelco Brinkman, minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, wat moet leiden tot
verzoening met de communist Ivens, die zelfs de Internationale Lenin-Vredesprijs in de wacht sleepte. De regering zal hem
een ton geven. Maar er komt nog meer geld, zoals drie ton van
het Fonds voor de Nederlandse Film. Zo wordt een schandaal
door de Staat afgekocht.
De schrijfster Joyce Oates citeert Gide: „I will maintain that the
artist only needs this: a special world to which he alone has the
key.” 117 Of is de schijver misschien bezeten door die wereld,
vraag zij zich af. Volgens Oates „the unique power of the unconscious leads us where it will and not where we might will to
go.” Zoals dromen niet onder controle kunnen worden gebracht zou ook een kunstwerk niet te controleren zijn „except
in its most minute aspects. Something not us inhabits us, something insists upon speaking through us.” Het lijkt me onzin. Te
extreem. Al is het waar dat ik geen afdoende verklaring heb
waarom ik een levenlang met de manie om te schrijven heb
geleefd, of zelfs heb moeten leven. Oates noemt dat „the power of the unconscious”.
„For Nabokov as for many writers – one might say Boswell,
117 The New York Times, 11 augustus 1985.
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de toegang tot de conferentie in Varna voor Lurvink en mij te
regelen. Stock stelde zelfs voor een Alerdinck Conferentie in
het Hofburg paleis te organiseren. Lurvink was zo blij. Hij kon
nauwelijks geloven wat hij allemaal hoorde.
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Proust, Woolf, Flaubert and surely James Joyce – experience itself is not authentic until it has been transcribed by way of language: the writer puts his imprimatur upon his historic self by
way of writing. He creates himself, imagines himself, sometimes – recall Walter Whitman changing his name to Walt
Whitman, David Henry Thoreau changing his name to Henry
David Thoreau – renames himself as one might name a fictitious character in a work of art.” Ik weet niet waarom Whitman en Thoreau irrelevant handelden, maar heeft het te maken met een geforceerde metamorfose van eigen fabricaat? Dan
citeert zij D.H. Lawrence: „the characters fall into form of
some rhythmic form, as when one draws a fiddle-bow across a
fine tray delicately sanded, the sand takes lines unknown.” Inderdaad, dat is een kant van het creatieve proces. De andere is
dat juist omdat ik de enige bent die de sleutel bezit tot dat ene
brein, dat brein een partijtje meeblaast in het uiteindelijke levensverhaal dat Willem Oltmans heet. Oates stelt het voor alsof we alleen maar een speelbal zijn van de niet onder controle
opererende informatieverwerkers in onze hoofden.
Ik schreef op verzoek voor het blad Didaktief, een uitgave van
de Stichting Onderzoek van het Onderwijs, het artikel BEWUST
118
WORDEN VAN WAT WE ZIJN.
Peter las het. „Ik maak je mijn
compliment,” zei hij. Ik zal het ook aan Frans Kellendonk geven, die denkt dat ik ziel, brein en geest door elkaar haal.
Mijn goede vriend Stephen Cohen waarschuwt opnieuw dat
zijns inziens „the dominance is not complete,” waarmee hij
Gorbatsjovs macht in en rond het Kremlin bedoelt.119 Hij zit
nu zes maanden op de bok en wil in de USSR het roer omgooien, waarvan we in Time de opsomming hebben gezien. Maar
machtige krachten zijn het hiermee oneens en werken hem tegen, een aspect waar de meeste Westerse media in hun euforie
over Gorbatsjov niet aan toe komen. Stephen zou wel eens gelijk kunnen hebben dat het geen uitgemaakte zaak is dat de
man zijn wil zal kunnen doordrijven.
12 september 1985

Daan Dijksman is, onder pseudoniem Diplomaticus, weer eens
op pad geweest in de Haagse Post. Het merendeel van zijn informatie komt van telefoontjes met mij, waar het Ernst van Eeghen betreft.120
118 Didaktief, oktober 1985, zie bijlage 35.
119 International Herald Tribune, 11 september 1985.
120 Haagse Post, 14 september 1985.
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DISKREDIET
DIT NAJAAR VERSCHIJNT IN EEN
oplaag van tienduizend exemplaren een
nieuw periodiek, Den Alerdinck Tribune
geheten, naar het kasteeltje achter Zwolle
waar dit voorjaar voor het eerst een conferentie werd belegd door kasteelheer-zakenman Frans Lurvink, een treffen dat de
media uit Oost en West nader tot elkaar
moest brengen. Een van de samenstellers
van het orgaan, dat meer een mededelingenblad wordt dan een kakelvers opinieblad, wordt de Klaaswaalse reporter Friso
Endt, die deze week maandag zijn vertrek
richting VUT bij NRC Handelsblad vierde.
Aan dit afscheid ging overigens nog een
ingewikkeld gevecht met uitgever Elsevier/NDU vooraf, omdat de bijster actieve
Endt – hij is in zijn vrije tijd onder meer
Nederlands correspondent van Newsweek
– niet genegen was zich tot verplicht duimendraaien, zoals de VUT dat wil, te laten
veroordelen.
Het gaat de Den Alerdinck Foundation dus
voor de wind. Het initiatief van zakenman
Lurvink vindt dermate veel weerklank dat
executive vice president Carel Enkelaar,
als hij per l oktober bij de NOS als programmabaas door Ed van Westerloo is opgevolgd, met voortvarendheid een professioneel Alerdinck-apparaat gaat opzetten.
Naar verluidt is er slechts één vuiltje aan
het zwerk en dat wordt gevormd door de
plannen van Telegraaf-speurneus Henk de
Mari om de club van Lurvink aan een zeer
kritisch onderzoek te onderwerpen, zoals
hij dat in het verleden ook deed met de
privé-diplomatie van de Heemsteedse
koopman Ernst van Eeghen. Diens naar
zijn buiten Berkenrode genoemde initiatief, waarbij de nadruk ligt op pogingen
om het kruisrakettendilemma te bezweren,

Sergei Plekchanov belde me op, zoals ik had gevraagd. Ik vertelde dat Rajiv Gandhi ook naar New York zou gaan, evenals
een groot aantal andere staatshoofden en regeringsleiders. Gandhi had niemand gevraagd om ook te gaan, maar wel de leden
van de Beweging van Niet-Gebonden Landen geïnformeerd
dat hij zou gaan. „Hoe meer leiders er naar de VN gaan, hoe
meer druk op Washington ontstaat om erop toe te zien dat de
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leed hevig onder de niet aflatende Telegraaf-publiciteit. Ons bereikt nu ook het
bericht dat een voorgenomen missie van
Van Eeghen, PvdA-defensiespecialist mr.
Bram Stemerdink, IKV-coryfee Mient Jan
Faber en polemoloog Hylke Tromp naar
Moskou, waarvan we op deze plaats eerder
melding maakten, schipbreuk heeft geleden, ook al ontkent de koopman tegenover
ons dat er van kinken in kabels sprake is,
zijns inziens doodeenvoudig omdat er over
een trip naar Moskou nog weinig vaststond. Hoe dan ook, veel voortgang maakt
het Berkenrode-initiatief niet en nu dreigt
ook de Alerdinck Foundation van Lurvink
cs dezer dagen door De Telegraaf in diskrediet gebracht te gaan worden. De niet
aflatende reporter De Mari informeert her
en der of het waar is dat Lurvink zo traag
van betalen is, dat André Spoor en Willem
Oltmans, die de scouting van de Alerdinck-deelnemers voor hun rekening namen, nog steeds op hun duizendjes moeten
wachten. Publicatie van zo’n soort verhaal
zou niet alleen Lurvink en zijn Foundation
in de problemen brengen, maar ook André
Spoor, die dezer dagen naar Elseviers Magazine zou vertrekken (zie ook Het Bedrijf) slecht uitkomen. Door Elseviers Magazine is het Alerdinck-initiatief al als een
soort van goed bedoelde Soviet ploy gekarakteriseerd, smakelijke verhalen in De
Telegraaf over Spoors betrokkenheid maken zijn entrée bij EM alleen maar moeilijker.
Enfin, dezer dagen treffen Lurvink en De
Telegraafs De Mari elkaar aan de lunch.
Het zou ons niet verbazen als ook de secretaris van de Foundation, de Rotterdamse
advocaat Slager, aan die dis zou bijschuiven om de in dit soort zaken zeer ingenue
Lurvink te behoeden voor uitglijers, net nu
zijn geesteskind zo aardig marcheert.
Diplomaticus •
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onderhandelingen in Genève tot een positief resultaat zullen
leiden,” zei ik en op dat moment viel de telefoon uit. Sergei
belde terug. Professor Arbatov zou nog twaalf dagen in de VS
zijn, maar de boodschap zou worden doorgegeven.
Het blijft voor mij volmaakt onbegrijpelijk dat The New York
Times het artikel ROOTS OF CAMBODIA’S MISERY121 durft te publiceren terwijl de namen van Richard Nixon en Henry Kissinger er zelfs niet in voor komen. Wie hebben Cambodja bij
de oorlog in Vietnam betrokken? Wie hebben koning Norodom Sihanouk afgezet, terwijl hij in Moskou was, en door de
CIA-Gauleiter maarschalk Lon Nol vervangen? Daar ligt de oorspong, dus the roots van de misère in dat koninkrijk.
13 september 1985

Gisteren waren Peter en ik op het strand. Absoluut heerlijk. Ik
heb niets meer van Eduard gehoord. Van Theo – over onze
reis naar Paramaribo – vernam ik ook niets meer. Ook Lurvink
zwijgt. Cecile van Lennep had een heerlijk verblijf bij haar
dochter in Jutland gehad. Carel Enkelaar berichtte dat Lurvink
gisteren met Henk de Mari van De Telegraaf had gesproken.
Lex Poslavsky reageerde op het artikel van Robert Jay Lifton
over nazi-arts Mengele.122
Wim Hazeu noemde het artikel in Propria Cures „vulles, dus
niet op reageren”. Maar Hazeu wees erop, wat ik niet gezien
had, dat in hetzelfde nummer Henk Hofland aankondigde medewerker te worden. Ik wil er niet aan denken dat Hofland
achter zo’n smerig stuk zou zitten. Al is hij er toe in staat, zoals
het artikel van Brandt Corstius heeft bewezen. Ik belde Henk
op, die vertelde al iets op papier te hebben gezet om over mijn
Memoires. Is ook dat gelogen?
De brief die ik in Wenen in antwoord aan Frans Kellendonk
schreef, moet ik hier toch maar opnemen.123
Ik zal een brief van Haakmat meekrijgen voor Desi Bouterse.
Bonn is al weken in rep en roer, omdat de West-Duitse spionagechef in Bonn is weggelopen naar de DDR. Dan wordt er
overhaast een tegenzet bedacht. Een KGB-chef in Londen, Oleg
Gordievsky liep over naar het Westen en gaf de namen van 25
Sovjetspionnen, die prompt door de regering Thatcher werden
uitgewezen. Het leidde tot vette krantenkoppen.
Ik had een gezellige avond met Peter, die later ging joggen. Na
middernacht belde een opgewonden Frans Lurvink. De Tele121 The New York Times, 10 september 1985.
122 Zie bijlage 36.
123 Zie bijlage 37.
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Het is wel een aardige pagina geworden. Lurvink liegt voor de
zoveelste keer, als hij glashard stelt dat ik als zijn adviseur de
enige betaalde kracht zou zijn. André kan rustig slapen en Enkelaar ook. De kop dekte de lading niet. De Mari was aardig
voor Lurvink geweest. Hij had zich dan ook uitgesloofd om
met diens baas, Jacques Fahrenfort, aan te pappen, aan wie Carel Enkelaar hem had voorgesteld.
Elaine Sciolino meldt in The New York Times 124 dat ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de VN een „throng of Kings,
Presidents and Premiers is coming to the UN.” Precies als ik had
voorzien. Mijns inziens behoorde Michail Gorbatsjov hier bij
te zijn. Maar hij schittert door afwezigheid, mede op advies van
Georgii Arbatov. Stomme zet. Gemiste kans.
16 september 1985

Gisteren is helemaal weggevallen, omdat het de laatste dagen
van Peter op Amerbos zijn voor hij naar Zuid-Afrika vertrekt.
Vanbinnen huil ik voortdurend. De Zuid-Afrikaanse ambassade heeft zijn visum per expresse gezonden, geldig tot maart
1986.
Ik ontmoette Henk de Mari in het Victoria Hotel. Hij was van
mening dat wat ik bij Adriaan van Dis had gedaan, veel vaker
zou moeten gebeuren in dit land. Ik vertelde dat Wim Klinkenberg me vanmorgen belde na een lange afwezigheid in
Joegoslavië. Drie van zijn vrienden hadden een video van de
Van Dis-show voor hem bewaard. Ook Klinkenberg vond het
een knock out.
„Lurvink heeft een hoge pet op van jou,” zei De Mari. Maar
hij wist ook te melden dat de BVD het facilitair bedrijf van de
NOS had meegedeeld dat ze niet meer facilitair mogen meewerken aan uitzendingen vanuit Den Alerdinck met de sovjets.
„Vind jij dat de taak van de BVD?” vroeg ik. Nee, dat vond hij
dus niet. Ik vroeg maar niet waarom hij in zijn artikel met geen
woord over deze BVD-interventie bij Lurvink had gerept.
Peter en ik waren vanavond nog samen op de fiets in de regen
de polders ingegaan. Ons leven vertaalt zich in de langste reeks
farewells die ik ooit met iemand had. Ik ben echt van slag over
zijn vertrek.
124 The New York Times, 15 september 1985.
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graaf had een interview met hem over een volle pagina op de
markt gebracht. Het zal me benieuwen.
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17 september 1985

Vliegtuig naar Paramaribo
Peter stond samen met mij om 07:00 uur op. We dronken koffie. Mijn hart huilde. In de taxi naar Schiphol vocht ik tegen
mijn tranen. Hij wuifde vanuit de keuken. Ik ben natuurlijk
totaal ongeschikt voor dit leven, want nu ik dit in het toestel
naar Suriname schrijf, ben ik opnieuw in tranen. Heb ik ooit
anders gedaan? Misschien hebben Poslavsky en Hutschnecker
toch gelijk. Aan de andere kant, wat is er mis met een keer
goed huilen en het gevoel van verdriet wat daarmee gepaard
gaat?
Lubbers heeft gisteravond op televisie gezegd dat het nu waarschijnlijk was dat Nederland kruisraketten zou plaatsen.
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18 september 1985

Ik logeer weer bij Roel Martens in een oud herenhuis in het
centrum. Hij ontving me hartelijk als altijd. We fietsten naar
Hotel Torarica, waar ik Peter belde op Amerbos.
De laatste Surinaamse nieuwtjes zijn niet bemoedigend. We zagen Etienne Boerenveen met een dame van lichte zeden in de
bar. Hij heef een bungalow gekocht voor 300.000 Surinaamse
guldens. Er wordt veel gesproken over het lullige voorbeeld
van de militairen. Minister Imro Fong Poen heeft Badrissein
Sital ontslagen omdat hij integer bezig was, en eigenlijk een
vinger legde op de corrupte praktijken van zijn minister. Minister Erik Tjon Kie Sim komt alleen thuis om zijn koffers te
pakken voor een volgende reis. En de reizen van de minister
van Buitenlandse Zaken zijn evenmin „schoon”.
Ik had Desi Bouterse een telegram gezonden me snel te ontvangen, omdat ik niet lang kon blijven. Hij liet me een boodschap geven hem zaterdagochtend 11:00 uur in de Memre
Boekoe-kazerne te ontmoeten.
Ik lees een opmerkelijk interview van de moleculaire bioloog
en expert op het gebied van chemische oorlogvoering, Matthew Meselson.125 In 1982 kondigde de Amerikaanse regering
aan dat de sovjets in Zuidoost-Azië (Afghanistan) aan biologische oorlogvoering deden, „producing a deadly new biotoxin
and distributing it to their allies.” Het gif bevond zich in een
geel poeder, welke als een soort regen over de dorpen neerdaalde. De Amerikanen gebruikten ook Agent Orange in dit gebied en nu komen de sovjets dus met „Agent Yellow”. Het
klonk plausibel, maar het was dus niet waar. De beschuldiging
veroorzaakte natuurlijk een anti-sovjet storm, maar professor
Meselson geloofde er niets van en stelde een onderzoek in. In
mei 1983 kondigde hij aan dat de door Washington met veel
koude drukte bekend gemaakte Agent Yellow niets anders was
dan bijenpoep. Zo gaan die dingen in de wereld van nu. Bijenpoep gebruiken als Koude-Oorlog-leugen.

125 OMNI, september 1985.

103

1985

■

MEM40revisie_MEM 26-05-16 13:19 Pagina 104

19 september 1985

René Vaarnold is ook in Suriname en zegt dat hij mee wil
doen met de export van hout voor doodskisten naar Florida.
Vaarnold heeft het plan om met een gecharterd toestelletje naar
Langetabbetje te vliegen en granman Gazon aldaar te ontmoeten, de leider der Aukaners.
Ik sprak een klein uur met ambassadeur Van Houten, die zijn
colbert aanschoot. Hij was net terug uit Den Haag en hoopte
minister Erik Tjon Kie Sim maandag te spreken. Er was immers in Brazilië tussen Bouterse en Van den Broek afgesproken
dat er aan de dialoog gewerkt zou worden. „Henk Herrenberg
was er de paar maal dat ik met Bouterse heb gesproken, steeds
bij,” zei de ambassadeur. „Ik heb hem gezegd zijn decreet over
de mensenrechten aan mijn minister te hebben toegezonden,
ook al werd het hier verder niet ingevuld. Ik zei Bouterse dat
hij me in Brazilië bij minister Van den Broek voor schut zette,
die zei van niets te weten. Op dat moment zei de bevelhebber
tegen Herrenberg: ‘Zorg er voor dat de ambassadeur alle gegevens krijgt.’ Die gegevens zijn pas op 1 juli gekomen. Herrenberg heeft mij toen gezegd: ‘U kunt het Bouterse toch niet
aanrekenen, wanneer de minister van Justitie die zaak zo lang
onder zich houdt?’ Ik heb hem toen geantwoord: ‘Misschien is
het wel door de artikelen van Sytze van der Zee gekomen,
maar van de ene op de andere dag kwam er een einde aan de
afgesproken dialoog.’”
Ik zei het anders te zien. „Dat de dialoog weer werd afgekapt,
lijkt mij gelegen te hebben in het feit dat Hans van den Broek
oud-minister Albeda verbood om Bouterse te komen adviseren hoe hij het beste uit de impasse zou kunnen komen, vooral ten aanzien van arbeidsonrust. Bovendien had Van den
Broek geen tijd om de kabinetschef van Bouterse in Den Haag
te ontvangen. „Wat denkt u dat Herrenberg aan zijn baas rapporteerde,” zei ik. En wat antwoordde mijnheer de ambassadeur, die op zijn diplomatieke ponteneur stond? „Het zou beter geweest zijn indien het voorstel Albeda via ambassadeur
Heidweiller of via mij zou zijn gespeeld.” Deze types denken
nooit aan de zaak of het land, maar aan hun beperkte macht als
loopjongens voor Paramaribo of Den Haag. Dan was Hoekman, de voorganger van Van Houten, nu directeur-generaal
Internationale Samenwerking, uit ander hout gesneden. „Als
we dat gedaan hadden,” zei ik, „zou de zaak in een ambtelijke
mallemolen terecht zijn gekomen, zoals het decreet van de
mensenrechten en de zaak zou god mag weten hoe lang nodig
104
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gehad hebben. Eerlijk gezegd vind ik wat u zegt een slap excuus. En wat gaat Nederland nu a.s. 25 november doen?”
Dat wist hij nog niet. Ik vervolgde: „We zijn als Nederlanders
toch volkomen belachelijk om na tien jaar er nog altijd niet in
te zijn geslaagd civiele betrekkingen met Suriname op te bouwen? We zijn net als met Indonesië indertijd de risee van de
geschiedenis. Kunt u dan niet alsnog, in overleg met Albeda,
voorstellen om iemand anders aan te bevelen om ze op het
hoogste niveau te hulp te komen?”
„Ja, maar we moeten niet iemand hebben die zich in een hoek
zou laten praten.”
Ik dacht: man, je bent compleet ongeschikt om hier ambassadeur te zijn op een moment dat er in Suriname een onrustige,
revolutionaire situatie is ontstaan. Deze Van Houten snapte er
geen moer van en behandelde zijn post alsof hij in Madagaskar
was benoemd. Zielig eigenlijk. Hij bracht hier zijn geld in ieder geval niet op. Een minister moet uit voeren wat het parlement hem opdroeg, en hij, Van Houten, was op zijn beurt de
lange arm van de minister, legde hij ook nog uit.
We gingen uit elkaar met mijn belofte dat ik zou proberen hem
weer in gesprek met Desi Bouterse te krijgen. „Ik heb een gemakkelijk nummer: 51515,” zei hij ook nog. „We moeten de
ruimte die we over hebben aftasten en van daaruit uitbouwen,”
aldus de ambassadeur. „Ze weten hier niet hoe politiek Den
Haag opereert. We hadden gehoopt dat daarom Heidweiller
nuttig werk had kunnen doen, maar er werd niet naar hem geluisterd.”
Ik dacht: mijnheertje, als je eens leerde gewoon te doen, zoals
ik hier doe, vliegen alle deuren voor je open. Maar je vereenzelvigt je nog altijd met de Haagse koloniale kak, waardoor
precies als je oude collega’s met Bung Karno, je de fout ingaat
en hier bot vangt.
Ik ging samen met Roel Martens mijn oude vriend Badrissein
Sital zoeken. We vonden zijn huis, waar een nogal jonge dame
opendeed, die vertelde de nieuwe mevrouw Sital te zijn. Twee
maanden geleden had zij een zoon van hem gekregen. Sital en
zijn liefdesaffaires. Sital zelf was in Wageningen, waar hij iets in
de Surinaamse rijstcultuur deed. Er heerst hier een hondenplaag. Bij Sitals huis stonden er vier bij het hek te blaffen.
Vroeger ging Roy Horb de stad in, midden in de nacht, en
schoot dozijnen „wilde honden” af om de hondenpopulatie uit
te dunnen.
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20 september 1985

Ik was erg met Peter bezig maar droomde van Eduard. Ook
van Ernst en Erika van Eeghen. Ernst zei in mijn droom dat hij
zou zorgen dat ik nooit meer last van hem zou hebben, noch in
Holland noch in de VS. Ik zei: „Ik wil helemaal niets van jou:
you cheated once, you will always cheat.”
Een vlinder raakte vast in een spinnenweb. Ik gooide een krant
en het diertje vloog weg.
Er is een aardbeving in Mexico-Stad geweest: 1.300 doden en
duizend vermisten. De Surinaamse ambassade en Harvey Naarendorp, de ambassadeur, en diens staf zijn veilig.
Sprak gisteren ook nog met Boris Zhilko en een nieuw gearriveerde Sovjetdiplomaat, Sergei (een groentje), en gaf hen een
briefje mee voor ambassadeur Igor Bubnov. Boris zei dat Suriname een cardioloog nodig had, maar dat ze erom moesten
vragen om een Rus te krijgen.
Vanmorgen vlogen we met een Cessna, gevlogen door een
jonge, roodharige, Canadese piloot die hier al elf jaar werkt,
naar Langetabbetje. Het was een vlucht van 45 minuten en we
landden op een soort grasbaan langs de rivier. Een romantische
plek in het oerwoud. Behalve René Vaarnold en een winti-assistent vlogen ook mijn vriend Roel Martens en Yolanda, een
Hindoestaanse vriendin van hem, mee. We staken in een prauw
de rivier over. De eerste persoon die we tegenkwamen, was
een dikke dame die in het water zat, een nicht van Vaarnold.
Hij gaf toelichtingen als: „Onder die boom zat ik als kind te filosoferen. Op die steen zat ik bij het zwemmen. Zie je die
vruchten aan die boom? Als je bloedarmoede hebt, is het in
vier dagen weg.” Hij nam vier grote bladeren van een andere
boom mee, die geschikt waren om infecties te bestrijden. Ik
plukte een paar wilde bloemetjes voor het carnet van Eduard,
maar ik realiseer me steeds meer dat ik Peter nooit op hem mag
achter stellen.
Granman Gazon was gisteren naar elders vertrokken. Jammer,
maar we werden met veel strijkages ontvangen door een zogenaamde grootkapitein. Er zijn 120 kapiteins verdeeld over de
stam der Aukaners, die rapporteren aan de granman. We bevonden ons in een hutachtig huisje met een lemen vloer. Roel
overhandigde hem een fles rum. Hij heeft soms de neiging to
go native. Ik reageer anders op zo’n gebeuren. Ik word juist super-Hollands en probeer van een nuchtere afstand de zaak te
beschouwen, van vlinders tot grootkapiteins.
We wandelden door het dorp, dronken een cola en staken de
rivier weer over. Vaarnold, die een soort jungle-overall droeg,
106

107

Paramaribo

gooide deze uit en plonsde piemelnaakt in de rivier. Of hield
hij een slip aan? Ik weet het niet meer. Die man was weer even
thuis. Het is ook wel een overgang met Dordrecht. Hij trok
zijn plunje weer nat aan en liet me een andere waardevolle
plant zien. Op de terugweg viel de communicatie met Paramaribo uit, maar de Canadees kende de route op zijn duimpje. Hij
liet me de besturing zelfs enige tijd overnemen. Intussen gebruikte hij mijn krantenschaar om de communicatie met Paramaribo te herstellen. Prachtig die oneindige jungle beneden.
Eigenlijk heeft Bouterse een opwindende baan om iets van dit
land te maken.
Ik was eind van de middag, enigszins opgedoft, twintig minuten te vroeg op de kazerne voor het gesprek met de bevelhebber, die tien minuten te vroeg arriveerde. Hij zat achter in een
Mercedes in sportkleding, handdoek om zijn nek. We gingen
naar een vrij ruime zitkamer met gemakkelijke fauteuils. Er
werd limonade binnen gebracht. „Henk [WO: Herrenberg] is
zoek,” zei hij. „Ik denk dat ik Interpol moet inschakelen.”
Ik vroeg eerst om een verbeterde communicatie wanneer ik in
Amsterdam was. Ook wilde ik betere visumfaciliteiten en vrijstelling van de voorwaarde duizend Surinaamse guldens bij je
te hebben bij aankomst op Zanderij. „Ik zal Tjon Kie Sim laten
opdraven en het regelen,” zei hij. Maar hij betrapte zichzelf op
deze minder gelukkige uitspraak ten aanzien van zijn minister
van Buitenlandse Zaken en verbeterde zichzelf: „Zo zeggen
we dat in de militaire dienst.” Ook vroeg ik of we niet weer
eens ontspannen een avond onder vier ogen zouden kunnen
bijpraten. Dat kon, waarschijnlijk dinsdag.
Etienne Boerenveen liep binnen in een donker pak, wat hem
te oud maakte. Bouterse, die de brief van Haakmat had opengemaakt, maar nog niet had gelezen, gaf deze aan Boerenveen
en zei: „Wat heeft mijn vriend Haakmat te vertellen?” Ik vroeg
of Haakmat in New York een gesprek met hem zou kunnen
hebben. Dit was uitgesloten. „Ik kan wel vragen of Fred Derby
van C-47, waar Haakmat toch zo’n beetje adviseur van is, met
hem spreekt, en dan zullen we verder zien. Haakmat kan hier
komen, maar de Assemblee zal zeker niet willen dat hij via
werkzaamheden voor de grondwetscommissie er hier weer in
komt.” Hij gaf me Haakmats brief te lezen, een pagina althans,
maar dat wilde ik eigenlijk niet dus ik zag alleen dat het een jeen-jou-brief was en legde hem terug.
Boerenveen had iets vergeten, maar vanavond was Bouterse
absoluut verhinderd. Hij gaf aan dat er geneukt moest worden
en zei: „We hebben doorsmering nodig.” Even later vroeg hij
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zijn vriend: „Heb je even 400 dollar voor mijn zusje?” Hij had
over het televisieprogramma met Van Dis gehoord, maar de video nog niet gezien. Verdomme, dat liet Herrenberg liggen.
Tot mijn verbazing was hij bereid om Henk de Mari van De
Telegraaf te ontvangen voor een interview. Dit is belangrijk,
want nadat de vaste gifkikkers bij die krant jarenlang de markt
hebben verpest, zou een wat rustiger benadering door De Mari
een doorbraak kunnen zijn. „Als hij maar afdrukt wat ik zeg,”
aldus Bouterse. „Er moet een stringente afspraak komen.”
Hij gaat 9 tot 11 oktober naar Argentinië en ontmoet daar president Alfonsín. Hij maakt ook een stop in Uruguay. Hij gaat
van 20 tot 26 oktober naar de VN in New York en zal een ontmoeting hebben met minister George Shultz. Ingrid Bouterse
zal met andere dames van regeringsleiders door Nancy Reagan
worden ontvangen.
Bouterse zei geïrriteerd: „Waarom mocht de heer Albeda hier
niet naar toe? We hebben nu knappe koppen nodig, want met
praten alleen komen we er niet. Wil ambassadeur Van Houten
praten? Ik heb zat mensen die met me willen praten. We spraken af dat we in dialoog zouden blijven en dan wordt Albeda
teruggehouden. Laten ze dan een gemengde commissie benoemen voor mijn part samen met het bedrijfsleven.” Hij gaf aan
dat een confrontatie met de KLM nog steeds mogelijk was. Ik
vertelde hem over wat ik bij Bung Karno had gezien, hoe
mensen als Subandrio deden alsof ze voor hem kropen, maar in
werkelijkheid hem subtiel tegenwerkten. Bouterse keek me op
dat moment vreemd aan.
Henk de Mari belde. Hij was enthousiast. Ik vroeg of er ook
iets tegenover zou staan, zoals eens een interview met mij voor
De Telegraaf. „Dat wil ik best doen. Ik zal het met de hoofdredactie bespreken.” 126 Hij wilde een week in Paramaribo blijven.
22 september 1985

Hij heet Raoul Emanuels. Zijn vader is architect, zijn moeder
werkt op de Amerikaanse ambassade. Ik schat hem 24-26 jaar,
verkeerde mond maar verder heel lekker: jeans, boots, mooie
tanden. Hij ziet er straight uit maar is gay as hell. Ik zat te lezen
in de coffeeshop van Torarica toen Yojo127 me kwam halen en
zei: „Er zit iemand voor jou.” Ik nam mijn boeltje op, en mijn
god, het was in de roos. Het best te vergelijken, van top tot
teen, met Eduards danser Paul Boos. Dit was gisteren. Laat ging
126 Het gebeurde natuurlijk nooit, want De Telegraaf gaf me in 1956 de rode kaart.
127 Een vriendin van Roel Martens.
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Om 16:00 uur kwam ambassadeur Van Houten naar Hotel Torarica. Poloshirt, geruite broek en warempel sneekers. Hij zag er
niet onaardig uit met zijn blonde hoofd. Toch schijnt hij het
ambassadepersoneel erg formeel, op het randje van arrogant, te
behandelen. Zijn grootvader vocht in de Boerenoorlog in
Zuid-Afrika. We spraken nu ook over onze eerste ontmoeting
in Moskou. Het werd een openhartig gesprek.
Ik stelde voor van het terras naar de coffeeshop te verhuizen,
maar daar was Raoul en dat maakte me uitermate onrustig. Ik
besprak met de ambassadeur de hele Surinaams-Nederlandse
problematiek. Ik kreeg de stellige indruk dat hij behoorlijk nerveus is dat het tussen Den Haag en Paramaribo allemaal in de
soep zal draaien tijdens zijn ambassadeurschap. Hij instigeerde
128 Zie bijlage 38.
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ik met Roel Martens naar Club Touche. Hij was er weer. Ik
liep vlak langs hem en raakte hem aan. „Ik sta als een bakvis te
flirten,” zei ik tegen Roel, „en ben zeker de oudste persoon
hier om 02:30 uur nog aanwezig.” De formidabele herrie was
echter niet langer te harden, dus ging ik naar huis.
Ik heb vanmorgen ontbeten bij Rose Ann Franklin, die op de
Asia Desk op Buitenlandse Zaken zit. De Indonesische ambassadeur hier is geen militair, maar diens tweede man wel, en die
maakt de dienst uit.
Ik moet niet vergeten iets te doen aan de zaak waar Dé Slager
me over schreef.128 Hoewel het feit dat „rijke” Nederlanders
achter geld aan zitten in „arm” Suriname me eigenlijk uiterst
onsympathiek is.
Time wijst op de ingrijpende wijzigingen die zich in China aan
het voltrekken zijn onder leiding van de 81-jarige Deng Xiaoping en diens Four Modernizations-politiek. In Shenzhen verrijst
een handelscentrum van 54 verdiepingen hoog. Het programma van economische hervormingen wordt de tweede revolutie
genoemd. Ze zitten op een groei van meer dan zeven procent.
Van de meer dan een miljard inwoners is nog ongeveer een
kwart analfabeet. Het grootste land ter wereld zit dus de achterstand binnen de kortste keren in te halen. Jammer dat ik aan
China nooit ben toegekomen, nadat Washington me in 1961
verbood naar Peking te reizen. Ik zou er mijn green card als ingezetene in de VS mee verspelen als ik toch zou gaan. Je kunt
toch niet alles volgen. Ik heb me dus meer op de USSR toegelegd.
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me tot dinsdag te blijven om op die avond wel een gesprek met
Desi Bouterse te hebben. Hij zei dat minister Van den Broek
misschien echt geen tijd had gehad om Herrenberg in Den
Haag te ontvangen. Dit maakte me woedend. „Dan zijn de prioriteiten van die man fucked up, want Suriname moet nu eerst
voor gaan. Laat mijnheer Van den Broek zich maar minder met
rakettenkwesties bemoeien. Daarbij speelt Nederland verder
toch geen rol. In Moskou heeft men in ieder geval ook geen
tijd meer voor Van den Broek, die zich ook beter met Suriname dan met Zuid-Afrika kan bezighouden.” 129
Van Houten zocht naar excuses, zoals de weinige ruimte welke
het parlement zijn minister zou bieden om een vooruitstrevende politiek te kunnen ontvouwen. „Sorry, maar dat vind ik een
smoesje,” zei ik. „Toen Van den Broek uit Zuid-Afrika terugkeerde, stak hij voor zijn doen een vrij lucide verhaal af en
hield de klootzakken in Den Haag en aan het Binnenhof voor
dat wanneer ze over Zuid-Afrika babbelden, ze eigenlijk niet
wisten waar zij het over hadden. Wanneer Van de Broek dat
over Zuid-Afrika kan doen, waarom geeft hij ze dan niet eens
een lezing over Suriname? U zegt zelf tegen mij dat Bouterse
inderdaad een vorm van innerlijke beschaving uitstraalt. Hoekman, uw voorganger, dacht er net zo over. U ziet dat ik Hans
van den Broek eigenlijk zie als een kloot in de klasse van Luns.
Maar dat betekent niet dat ik blindelings tegen Van den Broek
zou zijn, wanneer, zoals in het geval van Zuid-Afrika, er door
hem ook andere kanten van het conflict worden belicht.” Terwijl we zaten te praten, zag ik tot mijn spijt Raoul met een
vriendin vertrekken. Van Houten vertrok om 17:15 uur en zei
andermaal dat ik hem te allen tijde zou kunnen bellen, dus ook
in zijn residentie. Ik gaf Yojo een briefje mee om aan Raoul te
geven. Dit gebeurde dus gisterenmiddag.
Vanmorgen belde mevrouw Graanoogst om 08:15 uur, dat
Henk Herrenberg gereed was me te ontvangen. Hij was gisteren naar Suriname teruggekeerd. We omhelsden elkaar. Ik vertelde over mijn gesprekken met Van Houten en dat ik gereed
was de ambassadeur bij Desi Bouterse binnen te loodsen. Maar
Herrenberg is geen Harvey Naarendorp. Daar kon geen sprake
van zijn. Volgens de kabinetschef was de confrontatie met Nederland nu een feit. Er wordt een akkoord met Sabena getekend.
Ik kon mee naar Argentinië en Uruguay en ook later mee naar
New York en Washington. Maar dat conflicteert gedeeltelijk
129 Ik wist op dat moment niet dat de communist Klaas de Jonge wapens smokkelde
naar Zuid-Afrika, op vier verschillende paspoorten van het koninkrijk.
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Toen Van Houten zondag zei dat Surinamers te snel op hun
teentjes waren getrapt, heb ik geantwoord: „Maar u en ik, die
werden opgevoed met tuinlieden, chauffeurs en ander personeel, hebben toch van kinds af aan geleerd hoe om te gaan met
mensen van andere afkomst en minder ontwikkelde hersenen?
Of liever, als je een zoon hebt die nog in de adolescentie is, zoals de jonge staat Suriname op dit moment, dan houd je juist
zijn hand vast en je gaat door met van hem te houden, ongeacht de problemen die de zoon mag veroorzaken.” Van Houten vond dat vermakelijk, maar het was waar.
Om 09:00 uur vanmorgen was ik weer bij de ambassadeur. Van
Houten recapituleerde: „In Brazilië is tussen Van den Broek en
Bouterse afgesproken dat de oprechte wens bestond dat Suriname zou streven naar 1) democratisering en 2) rechtszekerheid. We werden het eveneens eens dat dit niet van de ene op
de andere dag zou kunnen worden gerealiseerd. Het normaliseren van betrekkingen tussen onze landen geschiedt via het afnemen van de emoties. Dus klimaatverbetering. De ontmoeting in Brazilië was hier onderdeel van.” Ook zei Van Houten
een brief van professor Albeda aan minister Van den Broek te
111
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met reizen naar Moskou en Salzburg (voor de Club van Rome).
Er was dus geen aparte ontmoeting dinsdagavond met Bouterse nodig, want we konden samen uitvoerig in het toestel naar
Buenos Aires spreken. Ik zou erg graag naar Argentinië meegaan, al was het maar om mijn vriend Frederick Heath terug te
zien.
Herrenberg vertelde dat het Surinaamse leger nu de public relations en perszaken onder zich had genomen en dat hij er over
ging. Geleidelijk aan werd me duidelijk waar hij naar toe wilde. Door mee te reizen naar Buenos Aires zou ik en passant
denkbeelden over publiciteit kunnen lanceren. Ze zouden ook
een Surinaamse journalist uit Nederland mee laten reizen om
eventuele kritiek te omzeilen over het feit dat ik mee mocht. Ik
liet er meteen op volgen dat ik ook voor Den Alerdinck dergelijke activiteiten ontplooide en daarvoor 25.000 dollar onkostenvergoeding en 25.000 dollar honorarium kreeg. Ik zei voor
dat bedrag ook best voor de duur van bijvoorbeeld twee jaar
Suriname te willen adviseren. Maar ik moest achter de schermen blijven werken, zoals ik tot dusverre al de nodige activiteiten achter de coulissen onbezoldigd had verricht. Ik kreeg
overigens het gevoel dat hij me van Bouterse weg wil houden
en er de voorkeur aan geeft dat ik via hem opereer.
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hebben gezien waarin Albeda zelf over een adviseurschap
sprak.
Na zijn relaas opperde ik twee gedachten. Ten eerste of er een
mogelijkheid bestond van een „Brazilië II”, ditmaal te organiseren tussen Bouterse en Van den Broek bij de VN in de in New
York tussen 20 en 26 oktober. Hij zei dat deze mogelijkheid
reeds tussen Paramaribo en Den Haag was besproken. „Het
wordt overwogen.”
„Dan is de zaak gered,” antwoordde ik.
„Maar dan moet ik natuurlijk wel een gesprek hier hebben,
waarbij ik dat in Den Haag kan meedelen,” aldus de ambassadeur.
Mijn andere voorstel was professor Witteveen te vragen naar
Suriname te gaan nu Albeda was afgevallen. „Dat is inderdaad
een voortreffelijke keuze,” aldus de heer Van Houten.
„Meent u dat?” vroeg ik.
„Yes, I do.”
Ik keek in mijn memo aan Herrenberg. Witteveen stond er
nog niet in. „U kunt het voorstel van oud-minister Witteveen
als uw eigen idee in Den Haag lanceren,” zei ik. „U stelde toch
dat we Albeda via u of Heidweiller hadden moeten aansnijden?
Welnu: the ball is now in your hands.” 130
Even later zag ik Herrenberg rijden en riep hem aan. Ik stapte
in, en vertelde over het idee van een Brazilië II in New York.
„Prima,” antwoordde hij, „maar dan vertel ik je strikt off the
record dat ik in mijn suite in mijn hotel in Brussel reeds de heer
Jacobovits de Szeged heb ontmoet. Een gesprek tussen de bevelhebber en Van den Broek in New York staat al op de rails,
maar dat weet Van Houten niet dus shut up about it.” Het idee
om Witteveen naar Suriname te sturen vond hij „interessant”.
Ook belde ik Boris Zhilko om door te geven dat ik Desi Bouterse had gezegd dat als Suriname om een cardioloog zou vragen, Moskou een specialist zou kunnen zenden.
Raoul was aan het zwembad vanmiddag. Ik zat twee uur met
hem te praten. Hij had een eerste affaire toen hij 16-17 jaar was
met „een Friese Hollander”, toen 25 jaar oud. Hij heeft twee
jaar in Kameroen gewoond en zes jaar in Nederland. Hij houdt
van Amerikanen en is niet bang voor AIDS. Zijn vader is in Florida om te regelen dat hij daar voor tandarts kan gaan studeren.
Ik vroeg me af of dat uitgerekend het vak van de toekomst
voor deze beauty zou moeten zijn. Hij denkt zelf dat de tandartsenij voldoende ruimte laat voor zijn creativiteit.
130 Er gebeurde via Van Houten natuurlijk niets van dit alles.
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Vanavond ging ik bij de Herrenbergs thuis dineren. Carmen
diende een vis op die zij zelf had gevangen.
Om 21:00 uur arriveerde Wim Neus. Wim stak zijn verhaal af.
Het leiderschap van Suriname lag ongetwijfeld bij Bouterse.
Maar na vijf jaar revolutie waren correcties nodig. Bouta moest
niet meer met Van den Broek maar (als regeringsleider) rechtstreeks met Lubbers spreken. Witteveen was een conjunctuurspecialist. Hij zal zich hier gauw gaan vervelen. Suriname was
niet gereed zo’n grote mijnheer te ontvangen. Beter is professor Kruijer uit te nodigen. Er zou eerst een macro-analyse
moeten worden gemaakt.
Herrenberg had gezegd dat Wim Neus om 21:30 uur moest
vertrekken: „want dan gaan we de avond naar een hoogtepunt
brengen.” Ik dacht: wie weet gaan we toch nog naar Bouta.
Neus vertrok pas om 22:00 uur. Daarop wandelde, geheel onverwachts, om 22:30 uur Desi Bouterse binnen op Koffiemamalaan 2. Hij had gesport, was in een trainingsjas met rode
en groene strepen op de mouwen. We zaten aan een tafel en
lachten ons kapot.
Hij zei overigens dat hij, zoals ik had geadviseerd, premier Liberia van de Antillen zou uitnodigen voor de viering van 25
november. Henk kreeg opdracht dit te regelen. Bouterse sprak
over oud-premier Ciro Kroon, een vriend van me sinds 1958,
nu een belangrijk bankier in Willemstad, alsof het een persoonlijk contact van hem was, terwijl ik Kroon aan hem had aanbevolen. Ook zei Bouta dat Henk de Mari rustig zou kunnen komen. „Hij kan overal rondkijken, als hij maar eerlijk weergeeft
wat ik zeg.”
Tegen 23:30 uur werd voorgesteld om met ons allen naar het
feest van luitenant Neede te gaan, die jarig was. Hij werkt bij
de volksmobilisatie. Ik dacht: hoe kom ik hier door? Desi voerde het hoogste woord. Iedereen was in feeststemming, maar ik
was moe en voelde me een vreemde eend in de bijt. De hele
Bouterse-top, inclusief militairen, was aanwezig. Herrenberg
merkte dat ik weg wilde, en bood vriendelijk aan me even naar
het huis van Roel Martens te brengen. Bij het afscheid zei hij:
„Je bent nu in dienst. Geef ons een memorandum over je honorarium, maar vraag niet te veel. We zijn arm.” Eigenlijk zei
hij niet met zoveel woorden we zijn arm, maar impliceerde dit.
Ik dacht: nou, mijnheer Van Dis, als je me nu zou vragen of ik
in dienst van Bouterse was getreden, had ik mij er minder gemakkelijk vanaf kunnen maken dan op afgelopen 30 juni. Maar
het is nog niet zover. In dienst wil ik nooit. Ik wil wel bepaalde
adviezen geven en hier veel zijn waarvoor ik, na twee jaar voor
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niets te hebben meegedacht, nu wel eens minimaal iets wil
vangen om enigszins gecompenseerd te worden.
25 september 1985

Paramaribo - Amsterdam, Surinam Airways
De reis wordt door een DC-10 van de KLM uitgevoerd. We zaten vanmorgen een uur in het Surinaamse toestel maar werden
vervolgens gevraagd naar de lounge terug te gaan, waar we uren
moesten wachten. Uiteindelijk werden we in bussen weer terug naar de stad gebracht. Ik belde direct Henk Herrenberg, en
vroeg of hij mij aan een plaats op de KLM-vlucht kon helpen,
omdat ik meteen door moet reizen naar Boedapest. Het was in
tien minuten geregeld. Hij stuurde een korporaal die mij met
vliegende haast terug naar Zanderij reed.
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Amsterdam

26 september 1985

Amerbos
Ik heb voor mezelf in het vliegtuig hetzelfde horloge gekocht
als ik Eduard gaf, met twee uurwerken naast elkaar. Ik ben er
erg blij mee. Ik had tijd om op Amerbos te douchen en scheren
en vertrok weer naar Schiphol.
Amsterdam - Boedapest
Ik ontmoette Frans Lurvink bij de krantenstal. Hij vertelde met
Fahrenfort van De Telegraaf te hebben geluncht waar hij een
lans voor mij had gebroken als „een betrouwbare journalist”.
Slager was ongelukkig geweest over zijn gesprek met Henk de
Mari in De Telegraaf.
Casper schreef dat het vriendje van zijn broer, Huug van den
Wall Bake, aan AIDS was overleden. Wat vreselijk.
We logeren in het Hyatt in Boedapest.
27 september 1985

Boedapest - Sofia
Ik belde gisteravond met Peter in Londen en met Eduard in
Amsterdam. Alles goed.
Op zo’n reis hoor je nog eens wat. Lurvink vertelde dat minstens tien hem bekende personen hem hadden geadviseerd mij
aan de kant te zetten. Het ene moment zegt de man: „Ik ga een
boek over je schrijven,” en het volgende moment krijg je herrie met hem vanwege onbetaalde tickets. Ik gaf hem een reprimande voor de onbehoorlijke wijze waarop hij dergelijke zaken afhandelt. Er ontstaan steeds problemen omdat hij zijn
financiële verplichtingen niet nakomt, zoals zijn advocaat Dé
Slager ruimschoots bevestigt. Daarop werd hij stil en staarde uit
het vliegtuigraam.
Wim Holten schrijft in Vrij Nederland 131 over de knapenpoëzie
van Griekse en Romeinse dichters. In het oude Rome schreef
Vergilius over de liefde van de herder Corydon voor de mooie
Alexis. Dit verhaal behoort tot de homoklassieken. Dan verwijst
131 Vrij Nederland, 28 september 1985.
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Holten naar de knapenliefde van Jacob Israël de Haan, Willem
de Mérode, Gerard Reve en Hans Warren. Wanneer houdt een
jongmens op knaap te zijn en is hij een jongeman, zoals ik Peter
(21) en Eduard (20) leerde kennen? Zij kunnen mijns inziens
niet onder het begrip „knapenliefde” worden gerangschikt, al
zal dit later waarschijnlijk wel van mij worden gezegd.
Anna Bebrits, de voormalige ambassadeur in Den Haag, kwam
gisteravond naar het Hyatt om met Lurvink en mij te dineren.
Zij had gehoord dat ik voor mijn adviezen en public relations bij
de Conferentie in Wenen in 1982-1983 een ruime vergoeding
had gekregen. Ik kon haar gerust stellen. Dit „fabelachtige bedrag” bestond uit 2.500 dollar, oftewel het honorarium voor
een artikel in Panorama. „I paid so many trips to Moscow and
Vienna myself, hoping Philips would reimburse me eventually,
and nothing of that kind happened. I have always been screwed
and probably will always be screwed, because I am basically interested in carrying out plans and ideas, and the money matters
have to come later,” stelde ik haar gerust. Indertijd had ik Jan
Cremer aan haar voorgesteld. Zij vroeg hem te vertellen dat hij
naar Boedapest moest komen, waar hij nog 10.000 forints op
een rekening had staan voor de boeken, die hij in Nederland
uitgegeven had weten te krijgen.
Anna Bebrits vertelde dat de jeugd van Hongarije – „even the
children of the elite” – zich tegenwoordig verveelt. Ze hangen
rond bij metrostations, beginnen drugs te gebruiken, willen
Westerse kleding en jeans hebben. „We do give private enterprise now more of a chance, so some people become richer
faster, but now we have to find the proper balance.” Frans Lurvink verzekerde haar erg onder de indruk te zijn van Boedapest.
Varna, Bulgarije
We werden in Sofia prima ontvangen en naar de VIP-room gebracht tot ons toestel naar Varna vertrok.
Daniel Golemans hoofdstuk „Who controls the past, controls
the future” is boeiend.132 „‘One’s past is a gradually increasing
weight’, wrote Bertrand Russell. ‘It is easy to think to oneself,
that one’s emotions used to be more vivid than they are and
one’s mind more keen. If this is true it should be forgotten, and
if it is forgotten, it will probably not be true’.” Goleman wijst
op Orwells uitroep: „Who, in the realm of mind, does control
the past?” Ik zou hier misschien niet boud „ik” op durven ant132 Daniel Goleman, Vital Lies, Simple Truths, The Psychology of Self-Deception, Simon
& Schuster, New York, 1985.
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De bijeenkomst vindt plaats in de voormalige zomerresidentie
van de koning van Bulgarije. Het volk heeft de zaak overgenomen met alle gevolgen van dien. De vertrekken lijken wel
toonkamers voor Bruynzeel-meubilair van het betere genre. Er
was voor het diner een receptie.
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woorden maar na de jaren 1935-1985, dus na een halve eeuw
mijn handel en wandel beschreven te hebben, oefen ik in ieder
geval meer controle over het verleden uit dan de gemiddelde
medereiziger om me heen.
„The self is built up slowly, from childhood on,” aldus Goleman, „as perhaps the most basic grouping of schemas the mind
holds. Its origins are in the interactions between parent and infant: its development runs along lines carved by the contours of
relationships with parents, family, peers [WO: mejuffrouw Buringh Boekhoudt in mijn geval]. The self-system sculpts the
way a person filters and interprets experience. In doing so, the
self has in its power all the tools – and temptations – of a totalitarian state. The self acts as a censor, selecting and deleting the
flow of information.” Goleman refereert aan een artikel van
Anthony Greenberg, een sociaal-psycholoog, die The Totalitarian Ego schreef, waarin hij het „zelf” vergelijkt met een dictator. Dat moet ik te pakken zien te krijgen.
Lurvink en ik staan dus op deze lijst van deelnemers aan het
Varna Forum onder de International Organizations. Het valt me
op dat mijn vriend Jermen Gvishiani uit Moskou schittert door
afwezigheid.
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Frans Lurvink rent rond tussen de gasten en praat links en
rechts met iedereen en deelt Alerdinck-kaartjes uit. Ik ben blij
dat niemand weet dat we bij elkaar horen. We zaten later aan
een tafel met een bankier van Lloyds en een jonge bankier uit
Polen. Frans die smakt als hij eet, voortdurend metselt (dus
drinkt met een volle mond), van een broodje plukt en daarbij
tegelijkertijd drinkt, en voortdurend in zijn neus pulkt, is eigenlijk geen acceptabel gezelschap. Hij maakte een relletje over
de 700 dollar die het bijwonen van deze conferentie kostte. Hij
vond het te veel, want hij moest ook voor mij betalen, dus totaal 1.400 dollar. Omdat men er verder geen drama van wilde
maken, werd hem voorgesteld dat ik voor de prijs van „de
echtgenote” van de deelnemer, 350 dollar, aanwezig kon zijn.
Lurvink opgelucht. Hij betaalde 1.050 dollar en had weer eens
350 „verdiend”. Dit is dezelfde man die stoeft in een dag door
koersdalingen een miljoen dollar verloren te hebben. Ik moet
me bij Lurvink met hand en tand vastklampen aan het doel van
Den Alerdinck, dus journalisten uit beide machtsblokken kennis met elkaar laten maken en laten discussiëren, want anders
zou ik Lurvink nog vandaag de rug toe keren. En voor altijd.
Ernst Stock kwam vertellen dat Gorbatsjov mijn vriend Gvishiani nodig had gehad. Hij was om die reden afwezig. Hij was
buiten Moskou met een groep bezig nieuwe plannen voor
Gosplan uit te werken. Mijn opzet Lurvink hier te brengen was
onder meer zodat Gvishiani ons zou kunnen voorstellen aan
Donald Kendall van Pepsi Cola, dit met het oog op fondsen118

28 september 1985

De president van Bulgarije, Todor Zjivkov, opent het forum
Varna II. Buiten is het prachtig weer. Ik zou willen dat ik nu op
het strand kon wandelen. Er volgde een eindeloze reeks toespraken. Wanneer zullen ze dit soort bijeenkomst ooit eens anders organiseren? Dezelfde ramp voltrekt zich ook jaar in jaar
uit in de VN. Gedelegeerden komen van alle hoeken der aarde
om voor te lezen wat ze hebben te vertellen. Wat er werkelijk
zou moeten gebeuren, is dat de teksten een maand van te voren
worden ingezonden. Een forum als de Verenigde Naties – of
zoals hier in Varna – kan dan uitsluitend gebruikt worden voor
discussie en debat. Hoe kun je anders nieuwe, creatieve gedachten over een nieuwe, verbeterde aanpak tot stand brengen,
aangepast aan gewijzigde realiteiten?
Lunchte met Arie Dijksman, general manager international division
van de Nederlandsche Middenstandsbank, een aardige man
met internationale ervaring. Hij zat in 1957 voor de Factorij
van de Nederlandse Handel Maatschappij in Djakarta en werd
in 1958 naar Makassar overgeplaatst. Hij dacht eender over Het
treurspel der gemiste kansen (Jacques de Kadt) in Indonesië als ik.
Lurvink kwam aanpappen, evenals drie heren van Philips en de
Nederlandse ambassadeur in Bulgarije, J.G. Faber – die met de
Philips-mensen had geluncht. Overigens hield L. Th. Heessels
van Philips een uitstekend referaat over Business between East
and West. Voor Philips geheel nieuwe geluiden.133
Intussen arriveerde een uitnodiging van de president van Bulgarije, Todor Zjivkov, voor een receptie en diner vanavond in
het paleis van de voormalige koning. Lurvink merkte op dat
zijn voormalige villa in Zuid-Frankrijk groter was geweest dan
het zomerpaleis van de Bulgaarse koning en dat hij er nog twee
miljoen op had verdiend toen hij die tent verder verkocht. Hij
was nu goed voor 250 miljoen. Ik dacht: dan heb je toch maar
mazzel gehad dat ik hier als je echtgenote ben voor 350 dollar.
Wat hij zich trouwens eveneens liet ontvallen, na een paar glazen wijn, was dat de BVD nu ook anders over mij sprak. Ik ga
absoluut nooit in op dergelijke zijdelingse uitschieters, maar ik
registreer ze wel.
Intussen heb ik een nieuwe ontdekking over compagnon Lur133 De tekst van zijn toespraak bevindt zich in mijn dagboek.
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werving voor Den Alerdinck. We kunnen nu net zo goed
weggaan, want een introductie van Stock bij deze heren betekent niets vergeleken bij Gvishiani.
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vink gedaan. Hij heeft een stunt rond Donald Kendall van Pepsi geflikt. Eerst vertelde hij het Alerdinck-album met foto’s aan
de voorzitter van de Raad van Bestuur van Pepsi te willen gaan
brengen, samen met een brief en de doelstellingen. Later heeft
hij het inderdaad gedaan. Toen ik uitdrukkelijk vroeg hoe hij
zichzelf had geïntroduceerd, vertelde hij nota bene de naam
van Gvishiani te hebben gebruikt. Hij vond dit acceptabel,
want als de Rus hier zou zijn geweest zou hij Lurvink tenslotte
aan Kendall hebben voorgesteld. Het is een herhaling van die
andere Philips-mijnheer, Gerrit Jeelof, die op mijn introductie
in Wenen met Gvishiani ging kennismaken en daarna „vergat”
af te rekenen. Maar Jeelof bracht het dan ook tot vicepresident,
Lurvink alleen maar tot lampenverkoper. Toch ben ik vooruit
gegaan. Deze keer word ik voor het uitvoeren van public relations voor Den Alerdinck tenminste betaald. Ik wil hier zo
gauw mogelijk weg, want wat doe ik hier nog? Het doel was
immers Lurvink aan topcontacten te helpen. Nou, hij heeft
Kendall aan de haak geslagen, wat wil hij nog meer? Ik volg
vanmiddag de vergaderingen niet meer. Het boek van Daniel
Goleman is duizendmaal belangwekkender.
De avond en het diner speelden zich af in de eigenlijke privévilla van de voormalige Bulgaarse koning, waar we nu voor het
eerst waren. Dit was iets heel anders. Dit huis was formidabel
en had allure. Kennelijk hebben ze het enigszins intact gelaten,
want hier kon je zien dat er eens mensen met werkelijk goede
smaak en stijl hadden gewoond. Zjivkov zat in een aparte salon omringd door jaknikkers. Later maakte hij een ronde onder
zijn gasten. De Nederlanders bleven voornamelijk onder elkaar. Frans legde aan de vice-president van Philips Heessels uit
waarom hij het elektronicaconcern had verlaten. Heessels zou
gezegd hebben het uitstekend te hebben begrepen. Hij had
vrijuit met Lurvink gesproken over felle onderlinge strijd tussen de topbestuurders bij Philips. Heessels vertrekt overigens
morgen met het vliegtuig van Philips vanuit Varna naar het
Verre Oosten.
29 september 1985

Ik gebruikte het ontbijt met Lurvink, want ik vlieg vanmiddag
nog naar Sofia en Zürich. Waarom is het altijd een bijzonder
prettig gevoel een communistisch land weer uit te reizen? Lurvink was gisteravond in de bar doorgezakt met Oostenrijkers
vertelde hij, terwijl hij zijn brood weer weg metselde en in zijn
neus peuterde.
Toevallig bevond ik mij samen met John Sculley van Apple
120
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Computers in een regeringsauto die ons beide naar het
vliegveld zou brengen.
Hij was voor het eerst op een
Oost-Europese conferentie
geweest en had gehoopt Jermen Gvishiani te ontmoeten.
Ik vertelde over Den Alerdinck en gaf hem het materiaal daarover.
Door problemen met vliegtuigen hebben we drie en een half
uur in de VIP-ruimte van het vliegveld van Varna zitten praten,
gedeeltelijk bijgewoond door professor Donato Luigi, directeur van het Instituut voor Klinische Fysiologie in Italië. We
hadden een goed gesprek, een ware meeting of minds. Ik kon het
uistekend met Sculley vinden. Ik heb tenslotte sinds 1958 in de
VS gewoond.
Omdat ik al jaren bewondering koester voor een van de oprichters van Apple, Steven Jobs, vroeg ik hem me uit te leggen
waarom ze van vrienden vijanden zijn geworden, met als gevolg het vertrek van Jobs. Hij gaf toe dat het een erg onplezierige affaire was geweest. Jobs is dus opnieuw voor zichzelf begonnen, maar had een aantal Apple-ideeën en een aantal belangrijke medewerkers meegenomen. Nogal wiedes eigenlijk. Sculley is hierover
een proces begonnen tegen
zijn voormalige vriend en
verwacht een regeling buiten
de rechter om. Steven Jobs
heeft nog altijd een privévermogen van enkele honderden miljoenen dollar, schatte
Sculley.
Terwijl we zaten te praten, kreeg ik nieuwe visioenen over
mogelijke contacten in Moskou voor Apple, ook omdat Sculley die zelf kennelijk nog niet heeft. Hij wilde bijvoorbeeld
ook eens met Georgii Arbatov praten en gaf me een paar extra
visitekaartjes onder anderen voor Arbatov, misschien Zagladin
en natuurlijk Gvishiani. Hij had vorige week vier uur lang met
president François Mitterrand gesproken.
Ik had Sculley tijdens de conferentie een paar maal gezien en
had toen tegen mezelf gezegd: ik moet met die man praten.
Het kwam er niet van. En zie de stille kracht: samen in een
auto naar het vliegveld.
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Sculley vertelde dat Apple een omzet heeft van twee miljard
dollar, en 44.000 werknemers in dienst heeft. De gemiddelde
leeftijd van het personeel is 29 jaar! Hij zette laatst een advertentie in The Wall Street Journal voor 450 nieuwe plaatsen en
ontving 14.000 sollicitaties. „Some were by crackpots, of course,” zei hij.
Hij vertelde in Peking een contract te hebben gesloten voor
30.000 Apple computers „for educational purposes”. Er wordt
gewacht op toestemming van het Amerikaanse ministerie van
Handel. Ik opperde meteen: „What about the USSR? If you can
send them to Peking, why not to Moscow? They badly need
them there.” Tot mijn verbazing ging John Sculley hier serieus
op in. „You see,” zei hij, „it would indeed make sense for the
Sovjets to reason: look, while Ronald Reagan is talking about
SDI and Space War, we talk of introducing computers into education. This is the moment.” Apple produceert momenteel
50.000 computers per dag. Sculley verwachtte dat de omzet tegen 1990 10 miljard zal zijn „or we can better close the company.” We spraken af dat hij de gedachte van leercomputers voor
de USSR in zijn bedrijf zou bespreken en gezien mijn contacten
in Moskou zou hij overwegen van mijn diensten gebruik te
maken. Ik gaf hem mijn kaartje. Hij zou in Amsterdam contact
met me opnemen. Dus weer een nieuwe pijl op mijn boog met
redelijk goede vooruitzichten.
30 september 1985

Amerbos
Mams jeugdvriend rechter A.D. van Regteren Altena is in Bergen slechts enkele weken na zijn vrouw overleden. Ik ben al jaren van plan geweest eens naar hem toe te gaan. Te laat. Ook
Fred Polak, de futuroloog, is overleden.
Hans Teengs Gerritsen schreef dat hij nog steeds niet weet of
het de moeite waard is aan een boek over zijn leven te beginnen. Hij weet niet of er belangstelling voor zou zijn, en vind
het en veeg teken aan de wand dat Bibeb hem ook nog altijd
niet voor een gesprek heeft benaderd.134 De druiloren op haar
redactie rijden haar weer in de wielen.
Zes matrozen zijn gearresteerd vanwege het plegen van ontucht met twee matrozen aan boord van het fregat Van Galen.
Dat komt er van wanneer je de boys of the band voor langere tijd
bij elkaar opsluit. Eigenlijk is het een gezond verschijnsel dat er
iets „moest” gebeuren.
134 Hij schrijft dit in een brief van 16 september 1985.

122

135
136
137
138

Quirine Hille Ris Lambers-Hattink.
Zie bijlage 39.
De Telegraaf, 21 september 1985.
The New York Times, 19 september 1985.
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Ik meldde aan Henk de Mari van De Telegraaf dat zijn reis naar
Desi Bouterse geregeld was. Hij sprong een gat in de lucht.
Er was een brief van Quirine Hattink135, die onze jeugd op De
Horst voor een belangrijk deel meemaakte en aanvankelijk met
broer Theo was verloofd. Zij reisde om die reden naar ZuidAfrika, waar zij een half jaar bij mijn ouders woonde, tot bleek
dat Theo en zij teveel uit elkaar waren gegroeid. Zij keerde
naar Nederland terug. Ook om wat zij over mijn ouders
schrijft, neem ik haar brief op.136
Er is weer veel gebeurd. Den Haag heeft besloten 48 kruisraketten te plaatsen. Hans van den Broek heeft dit minister Edoeard Sjevardnadze meegedeeld. Ook in zijn jaarlijkse rede in de
VN heeft hij dit wereldkundig gemaakt. Alle moeite van de tegenstanders van dit besluit is voor niets geweest. Het nationale
orakel G.B.J. Hiltermann zal blij zijn. Hij keerde zich in De Telegraaf (natuurlijk) fel tegen de voorstanders van Kruisraketten
Nee!137
Frederick Starr, voorheen verbonden aan het Kennan Institute
for Advanced Russian Studies, nu president van Oberlin College schreef een commentaar in The New York Times: GORBACHEV’S RISKY DOMESTIC REFORMS: „Mr. Gorbachev’s policy is
risky. If he fails to tap the creative talent of the Soviet people,
he will be another Brezhnev, presiding over a listless nation. If
he unleashes public energies, and can keep them under control,
he will go down in history as another Alexander II the ‘Czar
liberator’, who in three years abolished serfdom, created a
modern court system and local self-government. If, however,
Mr. Gorbachev releases pent-up energy but fails to channel it,
he will be like Alexander I, who turned from reform to grim
reaction. Worse, he could follow Khrushchev who was thrown
out. The jury is still out on Mr. Gorbachev’s program.” 138 Als
ik terugdenk aan New Thinking in the Nuclear Age, het boek dat
een bom zal leggen onder het fundament van het Kremlin
wanneer het zal worden nageleefd – ook al begrijpt niemand
dat bij Den Alerdinck in Zwolle waar verder wordt gekletst
over raketten, maar wat een geschrift is waar Gorbatsjov wel
heilig in gelooft – dan worden in Moskou niet alleen de sluizen
opengezet jegens „pent-up energies of a frustrated Soviet
people”, maar vindt er voor het eerst sinds 1917 een „release of
hitherto controlled brains” plaats. Als dat gebeurt, is het hek
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van de dam. Dan zal er van „controle” immers geen sprake
meer zijn! Wordt Gorbatsjov een herhaling van tsaar Alexander I? Ik houd mijn hart vast.
De idioot Ronald Reagan heeft al bij voorbaat aangekondigd
bij een komend topgesprek met Gorbatsjov niet over SDI te
willen praten.139 Het Parool moffelt in een hoekje van de krant
in een paar regels weg dat Reagan al in de jaren veertig als verklikker voor de FBI scharrelde. Hij was toen voorzitter van het
gilde voor filmacteurs in Hollywood. Dat was aan de vooravond van het McCarthyisme, de periode van nationale hysterie jegens communisten. Ook de filmwereld moest van rode
invloeden gezuiverd worden.140 Dit type verklikker wordt dan
in „een vrije democratie” naar het Witte Huis gezonden, mede
omdat de kiezers dergelijke informatie gewoon wordt onthouden.
Nancy Reagan is naar Mexico-Stad gereisd vanwege de aardbevingsramp en had een een miljoen dollar op zak om te helpen in de nood. Lurvink zou het de Reagans niet verbeterd
hebben. Hoe heeft die dame durven aankomen met een dergelijke fooi voor een ramp met vele duizenden slachtoffers?
Het Huis van Afgevaardigden heeft zichzelf altijd gepresenteerd als „the people’s house”. Maar nu schrijft Steven Roberts
in The New York Times dat het een „rich man’s club” aan het
worden is. Nieuw gekozen leden voor het Huis waren in 1984
bijna viermaal zo welgesteld als nieuw gekozen leden in 1978.
„The lower chamber is going upper class,” zegt Mark Green,
president van het Democracy Project in New York, waar men
is nagegaan hoeveel gefortuneerde volksvertegenwoordigers en
miljonairs in Washington dienst doen namens „het volk van
Amerika”. Er klopt natuurlijk geen moer van, maar er kraait in
de VS verder geen haan naar. Het is te walgelijk voor woorden.141
Mijn vriendje Erik Eckholm heeft geschreven over proeven
aan de universiteit van Harvard waarbij men erin is geslaagd
apen een ziekte te geven die vrijwel overeenkomt met het Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). Niet minder dan
vijftig chimpansees werden met AIDS besmet en niet een vertoonde na anderhalf jaar AIDS-symptomen.142 Ik begrijp dat het
niet anders kan, maar de gedachte is afschuwelijk, dat dieren op
die manier „uitkomst” moeten gaan bieden voor ons.
139
140
141
142

NRC Handelsblad, 18 september 1985.
Het Parool, 26 augustus 1985.
The New York Times, 23 september 1985.
The New York Times, 27 september 1985.
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1 oktober 1985

Ik ga meteen naar Peter in Londen.
Uitgerekend nu wijdt Newsweek 143 een uitvoerige reportage
aan de keet bij Apple Computers tussen Steven Jobs en John
Sculley, die in 1983 door Jobs bij het bedrijf werd gehaald.
Waar twee kijven, hebben twee schuld. Maar als je het zo leest,
is het inderdaad een onfrisse affaire. Intussen is het marktaandeel van Apple door al het gedonder teruggelopen van 32% in
1980 naar 24% nu.
Ik nam een kamer in de YMCA, en Peter kwam al om 12:30 uur
opdagen. We hebben het erg gezellig. Ik had hem heel veel te
vertellen, over Suriname, Varna en Apple. Heerlijk, zo’n eendaags bezoekje om even bij hem te zijn. Ergens is hij altijd de
enige – op dat niveau – gebleven. We aten in Cranks en zagen
143 Newsweek, 30 september 1985, SHOWDOWN IN SILICON VALLEY.

125

Amsterdam

Gisteravond belde ik eerst met Peter. Hij zei dat ik de memoires van mevrouw Tolstoj zou moeten lezen. Misschien ga ik
dinsdag naar Londen om hem te zien.
Ik belde lang met Volodja Molchanov om samen een datum te
prikken voor Den Alerdinck III in Moskou. Hij was het met
me eens dat het na de topconferentie in Genève tussen Gorbatsjov en Reagan zou moeten plaatsvinden. We hebben als data
28 en 29 november uitgekozen. Hij adviseerde dat Carel Enkelaar dit zo snel mogelijk aan Tolkunov zou moeten bevestigen.
Enkelaar onderstreepte tijdens een telefoongesprek even later
dat hij als verantwoordelijke persoon voor de komende Alerdinck Tribune, Friso Endt had ingehuurd. Hij en niemand anders was hiervoor verantwoordelijk, en jammer als men er in
Moskou niet blij mee was. Ik herhaalde dat niet ik, maar vooral André Spoor de scherpste bezwaren tegen deelname van
Endt te berde had gebracht. Spoor als ex-hoofdredacteur van
het NRC Handelsblad kent Endt. Ik wees erop dat toen Vladimir
Lomeiko hier was, wij uitdrukkelijk hadden afgesproken dat
besluiten samen met de Moskouse deelnemers zouden worden
genomen. „Wat je nu doet, is een krantje maken in een andere
sfeer dan we met de sovjets afspraken, maar ik houd me er verder buiten. Je moet ze in Moskou dan maar zelf vertellen dat
Endt er toch in zit. Endt is de journalist die de Rus Molchanov
opzettelijk verdacht heeft gemaakt in NRC Handelsblad.” Toch
ga ik hierover natuurlijk wel open kaart spelen met Volodja,
zoals ik altijd met hem heb gedaan.
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een film. Dagen met hem zijn niet te beschrijven, die vallen
buiten mijn dagboek. Al jaren.
2 oktober 1985
YMCA,

Londen

Klassiek shit, in Hitleriaanse stijl, gesanctioneerd door Ronald
Reagan natuurlijk. Israël denkt weer het recht te hebben de
dood van drie Israëliërs op Cyprus te mogen wreken met een
bombardement op een PLO-hoofdkwartier in het ver gelegen
Tunis. Zestig personen werden gedood, zestig gewond, waarvan 25 ernstig. Het is een vorm van gekte en rechteloosheid
die nog eens tot rampen zal leiden. Stel je voor dat alle landen
die zich slachtoffer van terrorisme voelen – en heel wat staten
ondervinden terrorisme van Washington – straffeloos strafexpedities zouden gaan organiseren, terwijl ze nog steeds lidstaten
van de VN zijn en zogenaamd het Handvest van de Verenigde
Naties eerbiedigen?
Peter genoot van de film Falling in Love. Hij had bij sommige
scènes tranen in zijn ogen. Ik liet hem niet merken dat ik het
zag. Af en toe zat hij op het puntje van zijn stoel. Ik beleef zijn
tranen – net als vroeger bij mam – als pijnlijk, en dacht: de ander blijft altijd de ander, want je kan niet voor een ander pijn
belijden of tranen vergieten. We hadden een heerlijke, lange
dag samen. De gedachte de sprong naar Zuid-Afrika te maken,
vervult hem met spanning. Hij moet een gigolo spelen en de
repetities beginnen 3 november. Ik neem weer een lading van
zijn papieren, foto’s en brieven – ook boeken – vast mee terug
naar Amerbos, nu de flat in Londen wordt opgedoekt.
Ik ben de memoires van Madame Tolstoj gaan zoeken, maar
duizend pagina’s is me teveel. Moet je mij horen: als ik zo doorga, kom ik op een dag met tienduizend pagina’s op de markt.
„Ik apprecieer je komst naar Londen zeer,” zei Peter vanmiddag terwijl we een salade aten bij Cranks. Vreemd. Over twee
126

3 oktober 1985

Amerbos
Ik ben verrast door een brief van R.A. Mörzer Bruyns, de executeur testamentair van mejuffrouw Gertrude Buringh Boekhoudt.144 Ik moet er eigenlijk om lachen, want daar zie je weer
dat Aunty (zoals ik haar noemde) voor anderen verborgen
hield hoe hecht we waren tot vrijwel haar laatste adem, omdat
ik – opzettelijk door de Nederlandse staat aangezwengeld – in
brede kring zo’n afschuwelijk slechte naam had. De inlichtingendiensten hebben hiertoe bijgedragen, vooral in De Telegraaf,
en zeker gedurende een periode van dertig jaar. Een keer botste ik hier openlijk met haar over, in het geval van het eerste
interview met Bibeb in 1973, toen ik haar noemde als een
dame die voor mij een grote en diepe betekenis had, mijn leven lang. Dat zij mij dit toen kwalijk nam, heb ik haar nooit
meer vergeven omdat ik het belachelijk vond dat zij Beatrix
belangrijker vond omdat zij koningin zou worden.
Ik schrijf Mörzer Bruyns dan ook: „Tot 1973 en het toenmalige interview met Bibeb heb ik steeds honderd procent rekening gehouden met haar wens discretie te betrachten. Maar het
incident tussen ons over mijn vermelding van onze band bij Bibeb, heeft voor mij die situatie permanent gewijzigd. Mejuffrouw Boekhoudt heeft, ook tegenover mij en iedereen een
hoge mate van discretie betracht ten aanzien van het koninklijk
huis. Maar, zij heeft er met mij wel degelijk dikwijls over gesproken en ook herhaaldelijk over geschreven. U begrijpt dat
ik in deel I van mijn Memoires beperkt, maar wel letterlijk, citaten uit haar brieven heb opgenomen. Ik ben strikt eerlijk en
strikt op de letter bezig.”
Ik vervolgde verderop: „Ik heb dus tot haar dood in 1982 over
alles met haar in permanent contact gestaan. Nu schrijf ik mijn
dagboeken en heb ik kennis genomen van uw wensen, als die
144 Zie bijlage 40.
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uurtjes moeten we weer afscheid nemen. Wie weet voor hoe
lang? Het is altijd pijnlijk. Hij is zijn koffer gaan halen met de
spullen die naar Amsterdam moeten. Ik voel fysiek het vertrek
naderen als een wee gevoel ergens in mijn maagstreek. Hij zei
bij de metro: „Ik vond het heerlijk dat je er was. Ga, want anders word ik niet goed.” Ik huil onderweg naar Heathrow. Op
een dag zullen we voorgoed afscheid moeten nemen. Wat
doen we dan?
Rock Hudson is aan AIDS overleden.
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van haar neven en nichten. Maar ik zal bij het schrijven – mede
gezien de intieme rol die zij in mijn leven speelde – die relatie
bepaald niet wegmoffelen, of ter wille van wie ook bezijden de
waarheid aanpassen, vervalsen of (nota bene) weglaten. Hoe u
op de gedachte bent gekomen mij dit te verzoeken, is me niet
duidelijk.
Hoe haalt u het in uw hoofd mij te schrijven dat ik haar de zaterdag voor haar dood niet zou hebben bezocht? Niet alleen
dat, maar ik heb de directeur van de RVD, Gijs van der Wiel,
enkele dagen tevoren verzocht de koningin te berichten dat
het slecht met haar ging. Mejuffrouw Boekhoudt heeft me de
zondag voor haar overlijden nog met zwakke stem opgebeld
om me te zeggen: ‘Nauwelijks was je weg, of ik ontving een
beeldige schaal met bloemen met een allerliefst briefje van Beatrix.’ Ik – en niemand anders – heb dit laatste contact tussen
haar en de koningin tot stand gebracht, vlak voor haar dood.
Waar waren u en de ‘fameuze neven en nichten’ toen?”
Ik las de brief van deze mijnheer gisteravond nog eens over en
droomde prompt dat ik tegen Beatrix aanliep en „dag majesteit” zei, waar zij vriendelijk op glimlachte, maar toch niet
goed raad mee wist.
Vannacht om 02:00 uur belde Henk Herrenberg. „Hier is Paramaribo. De reis naar Argentinië gaat niet door.” Jammer
maar eigenlijk ook een zegen. Nu kan ik toch naar Salzburg en
de herdenking voor Aurelio Peccei.
Nellie Hazeu uit Waalre schreef haar commentaar op Memoires
1925-1953. De vijf hoofdpunten waren: „1) totale indruk is
goed; 2) inhoud niet altijd ter zake doende (programma’s van
concerten), dus zinnen overbodig; 3) schrijfstijl niet al te best;
4) spelfouten legio; en dan 5): dat je je eigen fysieke ontplooiing, gevoelens en belevenissen beschrijft, is tot daar aan toe,
moet je zelf uitmaken. Die van anderen – ik denk maar aan
Inez Röell – in extenso met naam en toenaam publiceren, vind
ik ongeoorloofd. Zoiets doet – vergeef me het antieke begrip –
een gentleman niet, en dat ben jij toch dacht ik wel.” Ik zal mijn
vriendin in Waalre bij gelegenheid uiteenzetten waarom ik in
deze ene zaak meer over privéaangelegenheden uit de doeken
heb gedaan, dan normaliter het geval zou zijn geweest. De
moeder van Inez Röell wilde wraak nemen omdat ik mijn
vrienden liet voorgaan op haar dochter. Zij wist dat ik een homoseksuele relatie had gehad met Bertie Hilverdink. Dat wist
Inez ook. Zij kenden elkaar. Mevrouw Röell wist ook dat dit
niet het geval was met twee andere Indische jongens, Martin
Portier en John van Haagen. Toch maakte zij een bondje met
128

145 NRC Handelsblad, 2 oktober 1985, door Raymond van den Boogaard.
146 Idem, zie bijlage 41.
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de werkeloze vader van John van Haagen, die een klacht indiende bij de Amsterdamse politie wegens vermeende seks met
zijn minderjarige zoon, wat ik op mijn geweten zou hebben.
Alle details van die affaire worden in deel II (1953-1957) van
mijn Memoires vermeld. John kwam uit Den Helder, hoorde
van deze valse aanklacht, ging samen met mij naar de politie en
vertelde dat mevrouw Röell zijn vader had aangeboden het
huwelijk van zijn zoon te betalen indien hij een klacht zou indienen. Deze werd niet alleen geseponeerd door gebrek aan
bewijs, maar mij werd aangeboden een klacht tegen mevrouw
Röell in te dienen vanwege haar leugenachtige chicanes, chantage en omkoperij. Dat heb ik, als gentleman, niet gedaan. Daar
heeft echter tegenover gestaan dat ik meer uit de doeken moest
doen over de affaire Röell dan me lief zou zijn geweest. Mijn
ouders hadden me gewaarschuwd niets met hen te maken te
hebben. Ik luisterde niet en kwam er door in de nesten.
Uiteindelijk kwam boontje om zijn loontje. De vader van John
van Haagen verkrachtte de twee 14-jarige zusjes van John van
Haagen, die daarop een aanklacht tegen hun vader indienden,
die prompt een aantal jaren de bak in ging. Door wie werd de
heer Van Haagen toen verdedigd? Door de advocaat van mevrouw Röell, mr. E. Heldring.
Michail Gorbatsjov heeft voor het eerst in de geschiedenis van
het marxisme-leninisme een spontaan en niet ingestudeerd interview aan de Franse en de Sovjettelevisie gegeven.145 Het is
duidelijk dat deze Sovjetleider het anders gaat aanpakken en
„nieuw denken in het atoomtijdperk” met voortvarendheid
gaat toepassen. Ik deel de mening van professor Starr, dat het
een riskante onderneming is.
Ik heb een voortreffelijk artikel van Peter Schumacher over
Suharto aan Herrenberg – en dus Bouterse – gezonden. Het is
weliswaar gebaseerd op een analyse in Pacific Affairs van William Liddle, maar dat doet er niet toe. De keuterboertjes aan
het Binnenhof kunnen er kennis van nemen.146
René Vaarnold arriveerde op Amerbos met zijn assistent Guno.
Hij vertelde drie projecten voor Suriname te willen entameren.
Een AIDS-kliniek opzetten en de ziekte met inheemse middelen
bestrijden, de goudwinning ter hand nemen en hout voor
doodskisten naar Florida uitvoeren. Hij gaf me ook een kopie
van zijn levensloop.
Nu pas zie ik dat Luns in Panorama werd gevraagd commentaar
te geven op vijf personen, van wie ik er een was.
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Mag ik u nog een paar niet onbekende
namen voorleggen?
„Ga gerust uw gang.”
Drees sr., de man die u veelvuldig zou
hebben ingepakt.
„Drees – ik bezoek hem nog weleens –
is niet in te pakken. Hij is ongevoelig voor
vleierij, wars van elke ijdelheid. Een bijzonder en groot man in de naoorlogse politiek, van een onkreukbaarheid die zelden
voorkomt. Drees heeft nooit de erfzonde
gekend!”
Reagan.
„Die heb ik acht tot tien keer ontmoet.
Een capabele man met veel charisma die
voor zijn leeftijd merkwáárdig jong is. Hij
heeft een duidelijke zin voor humor en de
zwaarte van het ambt drukt niet op hem. ’t
Is geen kouwe-oorlogsexponent. In het begin als president wekte hij volstrekt die indruk, maar die periode is al lang voorbij.
Ter gelegenheid van mijn afscheid van de
NAVO gaf hij in mei ’84 speciaal een diner

op het Witte Huis. Met een bijzonder vleiende toespraak toe.”
De journalist Willem Oltmans.
„Als genoemde heer zich vriendelijk
over mij zou uitlaten, zou dat zeer bedenkelijk voor mij worden. In de Nieuw-Guinea-kwestie was hij een wesp die in het
wilde weg bleef steken. Hij mijn grootste
opponent? Nee, dat zou te veel eer zijn
voor zo’n mens.”
Mient-Jan Faber.
„Die man heb ik tweemaal ontmoet. Ik
kan zijn gedachtegang met geen mogelijkheid volgen. Als hij gedaan krijgt wat de
vredesbeweging wil, wordt het oorlogsgevaar groter. Dat ziet de man niet.”
Den Uyl.
Vroeger in de kabinetten had ik daar behoorlijke contacten mee, maar ik heb moeten constateren dat hij nogal geradicaliseerd is. Een capabele man in mijn ogen.
In beginsel althans.”

Frans van Klaveren, wie anders, heeft in NRC Handelsblad een
pagina gewijd aan het overlopen van Henk van Randwijk. De
oud-commandant van de Echo-compagnie, gerekend tot het
keurcorps van Desi Bouterse is overgelopen naar het Junglecommando van Ronnie Brunswijk. Je komt er niet achter,
maar welke krachten – inbegrepen in Den Haag – steunen deze
Brunswijk? 147
4 oktober 1985

Ik ontdekte via Volodja Molchanov dat Carel Enkelaar nooit
het telegram naar Moskou heeft gestuurd voor de geplande
conferentie op 28 en 29 november. Ik belde Enkelaar, die zei
dit vergeten te zijn. Hij verontschuldigde zich en ging akkoord
dat ik snel namens hem een telegram naar Tolkunov en Siline
zou zenden.
Ik meldde aan Volodja, dat Friso Endt nu toch aan de Alerdinck
Tribune meewerkt. „We hebben een eerlijke zaak,” antwoordde hij, „waarom die zaak met oneerlijke mensen bederven?”
Hij zou de kwestie bij Lomeiko melden en bleef zich tegen
Endt verzetten. Ik dacht wel: Volodja, Den Alerdinck loopt
over van de draaiborden en oneerlijke mensen, daar kan Friso
Endt nog wel bij. Ik waarschuwde Carel. Hij zei: „Frans heeft
147 NRC Handelsblad, 29 september 1985.
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Een prettige ontmoeting met Wim Hazeu in Baarn. Een uitsmijter gegeten naast het station. Er behoeft weinig aan deel II
van de Memoires gewijzigd te worden. Een paar van zijn suggesties waren oké. Ik zei, tot zijn genoegen dat ik met 2.500
gulden honorarium voor deel II akkoord kon gaan.
5 oktober 1985

Het is mooi herfstweer.
Oud-ambassadeur Sukrisno van Indonesië kwam lunchen in
Amerbos. Hij is in ons land op een B-status en vraagt zich af of
hij een beroep op de Raad van State moet doen voor een A-status.148 Hij denkt dat generaal Hartono op bevel van Suharto is
vermoord. Generaal Suhario, mijn vriend uit Moskou, schijnt
vier jaar te hebben vastgezeten na terugkeer in Djakarta, maar is
nu vrij. Oud-ambassadeur Hanafi heeft nog steeds een restaurant in Parijs. Pak Sukrisno vertelde hoe Suharto zijn rivalen en
tegenstanders een voor een op uiterst slimme wijze heeft uitgeschakeld. Alleen de Siliwangidivisie zou hij niet echt onder controle hebben. Sommige generaals liet hij delen in de gigantische
148 De B-status heeft tot 1988 bestaan. Het was een status die werd verstrekt aan iemand die volgens de Nederlandse staat wel extra bescherming verdiende wegens
dringende humanitaire redenen, maar geen vluchteling volgens het Vluchtelingenverdrag. Een asielzoeker met de B-status had minder rechten dan een houder van
de A-status, onder meer wat betreft toegang tot de arbeidsmarkt en studiefinanciering, (red.)
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het er doorgedrukt. Ik heb nog geen enkele toezegging gedaan.
Tenslotte ga ik wat dat betreft geheel op jouw kompas af.” Was
het maar waar. „Had je dat maar eens eerder gedaan,” antwoordde ik. „Hoe vaak heb ik je niet gewaarschuwd, dat je
niet met Hilversumse trucjes moet aankomen als je in Moskou
wil slagen?”
Ik stuurde dus het volgende telegram:
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corruptie, maar er zouden jonge officieren zijn die er geen deel
van uitmaken en onrustig worden. Sukrisno gaat niet terug omdat hij geen zin heeft eerst vier jaar te worden opgesloten.
Michail Gorbatsjov bezocht François Mitterrand in Parijs en
scoorde door te verklaren dat het aantal SS-20 raketten was teruggebracht tot het peil van 1984, dus 378. Volgens premier
Lubbers is dit een teleurstellende mededeling omdat Gorbatsjov alleen over het Europese deel van de Sovjet Unie heeft gesproken, dus het totaal aantal ligt er alsnog boven. Hij weigerde
ook op een persconferentie het totaal aantal te noemen.
Zoals te verwachten was, heeft de Veiligheidsraad van de VN de
Israëlische luchtaanval op een kantorencomplex van de PLO in
Tunis veroordeeld als „een daad van gewapende agressie”.
Veertien leden van de Veiligheidsraad stemden voor, de VS onthielden zich van stemming. Iedere keer weer is Washington
ten opzichte van de wereld geïsoleerd, maar het zal ze een
worst zijn. Ze blijven Israëlische wandaden gedogen, want die
macht heeft de Israëlische lobby nu eenmaal in de VS.
Directeur Ton Post van de Stadsschouwburg in Groningen moet
weg na de gigantische flop van de rockopera Ik, Jan Cremer.
Wat een geluk bij een ongeluk dat Peter er geen rol in heeft gekregen. Jan zelf zei al: „Als de opera flopt, flopt Jan Cremer
ook.” Het is dus zover.
Jane Brody meldde in The New York Times dat er 15.000 soorten spinnen zijn.149 Ik denk dan altijd: waarom geen 15.200? 150
Peter Witt van de universiteit van Tübingen heeft er 37 jaar op
gestudeerd. Spinnen fabriceren meestal hun web tegen vijf uur
in de ochtend, wat een slecht moment is om er filmopnamen
van te maken. Door de diertjes „drugs with a mind altering potential” toe te dienen, heeft men geprobeerd ze tot andere gewoonten te brengen. „Each drug seemed to produce characteristic aberrations in the spider’s webs, changes far more
reliable than the behavioral effects of drugs observed in laboratory rats or human subjects.” Arme spinnen.
6 oktober 1985

Piet Schaepman belde dat hij overspannen was. Hij procedeert
al tien jaar tegen de Staat wegens de onbehoorlijke behandeling van het ministerie ten tijde van het bewind van Max van
der Stoel. Ik zou hem willen helpen, maar hij wil het alleen
doen. Ik stelde voor hem bij Dé Slager te introduceren van
Dutilh, Van der Hoeven en Slager.
149 The New York Times, 17 september 1985.
150 In 2015 zijn er 45.388 soorten in 114 families beschreven, (red.).
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Ik luister naar Liszt.
Het aanbod van de USSR om haar offensieve nucleaire arsenaal
met de helft te verminderen in ruil voor het schrappen van het
Amerikaanse SDI-programma, zou volgens Robert McFarlane,
de veiligheidsadviseur van Ronald Reagan, betekenen dat de
VS niet meer in staat zouden zijn Europa te verdedigen bij een
nucleaire aanval. McFarlane liegt, daar kan je donder op zeggen. Ze willen alleen maar nee zeggen op alles wat uit het
Kremlin komt.151
De PvdA-fractie in het parlement vraagt Lubbers om de briefwisseling met Gorbatsjov te publiceren. De premier heeft gezegd dat dit soort contacten vertrouwelijk is. Onzin. Dat het
parlement er nog om moet vragen, bewijst hoe het spel in elkaar zit.
Peter vertrekt 17 oktober naar Johannesburg.
8 oktober 1985

Er zullen toch negentig staatshoofden en regeringsleiders naar
New York reizen om de 40ste verjaardag van de VN te vieren,
precies zoals ik verwachtte. In Moskou is niet begrepen wat het
had kunnen betekenen als Gorbatsjov daar ook bij was geweest. Ze geven een top met Reagan elders voorrang op een
ontmoeting in New York op Reagans „eigen terrein”.152
In Florida werden sinds 1979 dertien mannen geëxecuteerd.
151 NRC Handelsblad, 7 oktober 1985.
152 Idem.
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Ik belde Peter. Hij zei dat hij bezig was een salade te maken
vanavond en zich toen had gerealiseerd dat ik zijn trouwste
vriend was, en hoeveel hij van me hield. Ik antwoordde: „Dat
gevoel is volkomen wederkerig en zelfs de lieve non kan het
niet evenaren.” Daarmee doelde ik op Eduard. Zulke woorden
worden zelden tussen Peter en mij uitgesproken, maar ik had
exact hetzelfde gevoel toen ik gisteravond in een dagboek uit
1968 bladerde.
Ik vertelde hem dat de Bhagwan had afgekondigd dat alle homoseksuelen de commune in Oregon onmiddellijk moesten
verlaten nadat twee gevallen van AIDS waren geconstateerd,
waarvan inmiddels een jongen was overleden. Homoseksuelen
mochten alleen blijven indien zij zich onderwierpen aan therapie om hetero te worden. Homoseksualiteit was degeneratie.
Peter was verontwaardigd. De grote meester is dus in ieder geval op dit punt een Lilliputter.
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Nog honderd wachten op hun executie. De neurobiologe
Christina Leonard had de patholoog-anatoom van Florida om
hun hersens gevraagd. Die werden inderdaad gegeven. Hier is
nu een rel over ontstaan. Het is ook onvoorstelbaar dat zoiets
gewoon gebeurt.153
Intussen blijkt weer eens hoe een grootmacht zich onder leiding van de Reagan-kliek kan gedragen als een tiener. NRC
Handelsblad schreef over de mededeling uit Washington dat de
VS de jurisdictie van het Internationale Hof van Justitie in Den
Haag niet langer erkennen, waarmee Amerika schade berokkent aan de internationale rechtsorde met dit infantiele gedrag.154 „De Amerikaanse regering,” aldus de krant, „voelt zich
kennelijk zo vernederd dat zij zich voor dit internationale forum moet verantwoorden, dat gisteren besloten werd de jurisdictie van het Hof niet langer automatisch te aanvaarden.” 155
Het is duidelijk dat het Hof, inbegrepen vier Westerse rechters
en een Amerikaanse pleiter, unaniem van oordeel is dat de regering Reagan internationale wetten heeft geschonden bij haar
diverse optredens tegen Nicaragua. Wat een blamage.
Ernst van der Beugel zal de Atlantic Award voor 1985 ontvangen (met een geldbedrag van vijfduizend dollar) voor het helpen bevorderen van de doelstellingen van artikel II van het
NAVO-verdrag. De duvel schijt altijd op de grootste hoop.
Er is een kaping aan de gang op de voormalige Willem Ruys,
waarop ik in 1956 van Rotterdam om de Kaap naar Tandjong
Priok ben gevaren.
Koningin Beatrix is op staatsbezoek in Madrid gearriveerd. Net
als Wilhelmina, met een truttige hoed op, terwijl koningin
Sophie haar verwelkomde met wapperende haren. Wanneer
zal ze het nu eens leren.
9 oktober 1985

Palestijnse kapers hebben het Italiaanse cruiseschip Achille Lau153 The New York Times, 7 oktober 1985.
154 NRC Handelsblad, 8 oktober 1985. De toevoeging infantiel is van mij.
155 In 1997 zweert Washington bij de jurisdictie van het Hof, bijvoorbeeld inzake Bosnië.
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Ik heb een uur met Piet Schaepman getelefoneerd. Zijn nervositeit wordt mede veroorzaakt door het feit dat zijn twee
voormalige echtgenoten zijn bankrekeningen hebben laten
blokkeren, wat hem terugbracht tot een inkomen van 2.200
gulden per maand. Misschien zou Frans Lurvink hem uit de
penarie kunnen helpen.
Ik kocht Geschreven vriendschap van Rimbaud en Verlaine en
stuurde het per luchtpost naar Peter in Londen. Voorin schreef
ik: „Voor onderweg naar Edwin in Zuid-Afrika.”
Er kwam opnieuw een afwijzende brief van Rutgers van Phi135
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ro, de voormalige Willem Ruys, gekaapt, met meer dan 400
passagiers aan boord. De internationale gemeenschap staat hierover op zijn kop.

■

MEM40revisie_MEM 26-05-16 13:19 Pagina 135

1985

■

MEM40revisie_MEM 26-05-16 13:19 Pagina 136

lips. Ik geef het nog niet op. Ik heb om te beginnen geantwoord dat ik me thans geheel vrij voel, als gevolg van hun onbehoorlijke gedrag, in de publiciteit te brengen wat me is overkomen bij Philips.156
10 oktober 1985

Amsterdam - Frankfurt
Gisteren kwam Eduard naar Amerbos. We hebben zes uur zitten praten. We haalden een visje en aten thuis. Hij had bewust
gekozen om de relatie met zijn vriendje in New York niet door
te zetten. Hij had inmiddels een vaste aanstelling bij Transavia
te pakken. Het was dus geen doen om onder die omstandigheden een geliefde in Amerika te hebben, die je maar eens in de
twee maanden kon ontmoeten. Hij wil nu naar Amsterdam
verhuizen en zoekt een flatje.
Salzburg, Hotel Österreichischer Hof
In Frankfurt ontmoette ik bij toeval Alexander King, die uit
Osaka, Japan kwam en Gunter Pauli, die uit Peking arriveerde.
Zij waren net als ik op weg naar de herdenkingsbijeenkomst
voor Aurelio Peccei in Salzburg.
Alexander King vertelde dat koning Juan Carlos van Spanje
zich bij de Club van Rome had aangesloten. Hij hoopte dat
prins Claus hetzelfde zou doen. Men bleek 200.000 dollar nodig te hebben om de Club te kunnen continueren. „I type all
my own letters,” zei professor King. Hij is er niet jonger op geworden.
Mitterrand was op televisie met Gorbatsjov. Wat vind ik deze
Fransman toch een kloot. Ik geloof geen woord van die man.
Gorbatsjov straalt beginnersgeluk uit. Hij heeft voor het eerst
het diplomatieke wereldtoneel betreden, vol moed en hoop,
en hij lijkt nog niet helemaal te beseffen wat een afschuwelijke
politieke leeuwenkooi het eigenlijk is.
De Tijd publiceerde een omslagverhaal met Jan Foudraine, alias
Swami Deva Amrito, een sannyasin van Bhagwan Shree Rajneesh. Het was onvermijdelijk dat de Bhagwans hysterische reacties op homo’s aan de orde zouden komen. Wat Foudraine
als psychiater daarover te berde brengt, is verlegen makend.157

156 Ik zou in Zaken doen (Torenboeken, Baarn, 1986) een hoofdstuk wijden aan Gerrit
Jeelof en hoe hij heeft gehandeld.
157 De Tijd, 11 oktober 1985.
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Mevrouw Peccei maakte een matte indruk. Zij was altijd vol
levenslust en Schwung. Ik voel me eigenlijk zonder mijn vriend
Aurelio hier niet meer thuis. Aart van der Want is ook gekomen, als de man die het Forum Humanum Nederland leidt.
We dineerden samen en filosofeerden hoe het nu verder moest
met de Nederlandse activiteiten van de Club van Rome. Moeten we proberen Erik Jurgens erbij te betrekken?
In de Salzburger Nachrichten staat een bericht dat de macht van
Fidel Castro op zijn einde zou lopen. „Sein Nachfolger soll der
Moskau getreue Carlos Rafael Rodriguez sein, der Vizepräsident des Staatsrates.” Ze kennen deze kletspraatjes in Havana
ook. Misschien wilde Rodriguez om deze reden met ons boek
wachten. God zal het weten, anders vadertje Lenin wel.
Frans Lurvink heeft het gepresteerd om zijn vriendin Natascha,
onuitgenodigd naar deze herdenkingsbijeenkomst mee te nemen. Voor het eerst verkeert hij in dit prominente gezelschap,
en hij begrijpt niet dat je je dan niet een dergelijke handelswijze tegenover je gastheren kunt permitteren. Hij vertelde in
Varna met Donald Kendall van Pepsi Cola en diens vrouw in
137
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de bus naar het vliegveld te hebben gezeten, zoals ik met John
Sculley van Apple in een regeringsauto. Hij had de banden
aangehaald en Kendall had al gezegd: „Lurvink, I will help
you.” In New York had hij met André Spoor, Stephen Cohen
en de president van NBC Lawrence Grossman geluncht. Later
met Spoor en ambassadeur Van den Heuvel. Ook senator
Charles Mathias zouden ze in hun zak hebben. Er komt een
Alerdinck IV op de New York University. Op introductie van
Kendall wil hij naar Freddie Heineken. Frans had André Spoor
formeel de leiding van de komende Alerdinck Tribune gegeven,
terwijl intussen Enkelaar denkt de leiding te hebben. Hij heeft
een lijst opgesteld met mensen die Den Alerdinck zouden steunen waarvan je haren te berge rijzen. Hoe hij het durft namen
te plaatsen van vooraanstaande mensen, ook uit de Sovjet Unie,
die vrienden van mij zijn en die hij nog nooit heeft ontmoet,
maar van wie hij alleen via mij heeft gehoord, is me een raadsel.
11 oktober 1985

Tijdens de lunch zat mevrouw Peccei tussen de president van
Oostenrijk, Kirchschläger, en Kurt Waldheim, de voormalige
secretaris-generaal van de VN. Waldheim merkte vanmorgen in
een rede op dat er meer Oost-West-initiatieven nodig waren,
waarop Lurvink op hem afstapte en hem het materiaal van Den
Alerdinck in de hand stopte. Ik had hem geadviseerd de ontmoeting door Ernst Stock te laten regelen, die Waldheim immers uitstekend kent, en dus ook door Waldheim op een bepaald niveau aldus wordt herkend. Maar nee, de voormalige
lampenverkoper van Philips volgde zijn eigen vertrouwde methoden, maar ik geneerde me voor zijn gedrag.
Middernacht, Salzburg Hauptbahnhof
Ik neem de nachttrein naar Zürich. Professor Adam Schaff beklaagde zich er over, niet te hebben begrepen dat Gunter Pauli
„this young man, pulls this thing off.” Gunter sprak namelijk
het eerst, en heel lang, vijftig minuten. „None of us knew
about it in the Board of the Club of Rome,” aldus Schaff. Het
is mij al lang duidelijk dat de Club niet meer het gezelschap is
wat het onder Aurelio’s leiding was.
Slaaptrein
Sterrenlucht.
Nadat ik had gezegd nog altijd op mijn geld te wachten, zei
Lurvink: „Nu word ik toch echt boos. Ik heb Carel 135.000
gulden overgemaakt op een rekening in Leiden. Daar moet jij
138

13 oktober 1985

Amerbos
Ik heb een plezierige ontmoeting in Neuheim gehad met Theo
en Nellie. Op zijn nieuwe computer heeft hij de intentieverklaring voor Desi Bouterse en Erik Tjon Kie Sim nauwkeurig
opgesteld.158 We hebben alle mogelijke zaken met Suriname
besproken. Hij vond 50.000 gulden per jaar als adviseur van
Suriname te weinig en adviseerde een half miljoen te vragen.
Dat klinkt als Hans Teengs Gerritsen, die zei dat juist omdat ik
Orlandini „maar” honderdduizend gulden had gevraagd in
plaats van een miljoen, mijn honorarium door de KLM nooit serieus was genomen. Toch houd ik voet bij stuk. Ik vind 50.000
gulden genoeg, zelfs in aanmerking genomen dat ik al twee jaar
met allerlei zaken „van het huis” voor Suriname ben bezig geweest. Ook als ik met Apple iets zou gaan doen, adviseerde
Theo dringend niet onder een half miljoen te gaan als bezoldiging.
Lurvink had Stephen Cohen 10.000 dollar betaald voor zijn
deelname aan Den Alerdinck, dus dat ik de enige betaalde
kracht was, blijft onzin. André Spoor heeft ook het nodige opgestreken maar dat mag niet bekend worden vanwege zijn goede naam. Rare mannetjes allemaal.
Henk de Mari bevestigde dat de hoofdredactie erg terughoudend was ten aanzien van mij, dus hij kon me nooit toezeggen
(of een handtekening geven) dat als ik hem bij Bouterse binnen zou brengen, hij eens voor De Telegraaf een interview met
mij zou maken. Dan maar niet. Ze zijn daar blijkbaar van plan
zich voor altijd belachelijk te maken. Het gelazer is begonnen
in 1957. De Mari vond mijn Memoires aardig „maar meer het
gebabbel van een rijkeluiszoontje uit een milieu dat voor mij
onbekend is, maar ik mijn lezers niet kan aanraden.”
Vanmorgen arriveerde René Vaarnold met Guno. Ik wekte
Peter, die hier is. Het gesprek, waar Peter dus bij was, heb ik in
zijn geheel op de band vast gelegd. Het AMC en het COC reageerden lullig op zijn beweringen dat hij AIDS met Surinaamse
kruiden en geneesmiddelen uit het oerwoud wilde gaan bestrijden. We werden het eens dat televisie uitkomst moest brengen. Ik telefoneerde Adriaan van Dis thuis. Hij had bezoekers
158 Zie bijlage 42.
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uit worden betaald. Carel speelt ons tegen elkaar uit. Dat maakt
me toch echt kwaad. Ik zal hem morgenochtend bellen.”
Ik dacht: mijnheertje, je liegt. Jij liever dan ik.
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dus ik legde kort uit wat Vaarnold wilde. Adriaan was bereid
met hem te spreken.
Peter geniet van nog een paar dagen Amsterdam.

Het kan helemaal niet, maar het is toch gebeurd. Nadat de Palestijnen het Italiaanse cruiseschip 51 uur hadden bezet, stopte
men in Port Said. Een Amerikaanse passagier in een rolstoel,
Leon Klinghoffer, bleek te zijn doodgeschoten. De vier Palestijnse kapers van de Achille Lauro zouden met een Boeing 737
van Egypt Air naar Tunis worden gevlogen. Het toestel werd
door Amerikaanse gevechtstoestellen boven de Middellandse
Zee opgewacht en gedwongen op een NAVO-luchtmachtbasis
op Sicilië te landen. De vier Palestijnen zijn dus in Amerikaanse handen gevallen. De vraag is of piraterij moet worden beantwoord met piraterij door een grootmacht als de VS. Maar Reagan kan doen wat hij wil. Er is niemand in de wereld die er
verder iets tegen doet of zou kunnen doen.
Mevrouw Klinghoffer werd gevraagd de moordenaars van haar
invalide man te identificeren. In een telefoongesprek met Ronald Reagan bevestigde zij dat dit de juiste mannen waren en
dat zij in hun gezichten had gespuugd. „You did,” antwoordde
Reagan. „God bless you.”
Advocaat Dommering van het kantoor Buruma & Maris in
Den Haag dringt opnieuw aan op betaling van 2.930 gulden
aan proceskosten voor het kort geding tegen NRC Handelsblad
vanwege het geschrijf van Sytze van der Zee, die een gesprek
onder vier ogen aan een zwembad als een interview aan de
man bracht. Dit is een variant op de houding van de Staat, die
van mij verlangt te betalen voor de rechtsstappen die ik tegen
Buitenlandse Zaken ondernam in verband met de overheidssabotage van mijn werk in New Delhi. De Staat en NRC Handels140

14 oktober 1985

The New York Times wijst erop dat van de 159 landen die zijn
aangesloten bij de VN, er 44 de jurisdictie van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag erkennen, waaronder de VS.
Maar de krant bekritiseert het besluit van de regering Reagan,
nu Nicaragua gelijk heeft gekregen, veel vijven en zessen te
hebben. Washington „turns frustration into a principle: it will
not accept the Court’s compulsory jurisdiction in ‘political’
cases, apparently meaning those involving national security. It
will trust the 15 judge tribunal only in disputes involving commercial, legal or border problems.” Dan voegt de krant toe:
„To play the game the way the Soviet Union does can only encourage those who oppose any international order and seek to
equate the superpowers as equally unrestrained in projecting
their sovereignty.” 159
Rajiv Gandhi gaf een interview aan Newsweek.160 De tekst doet
me denken aan Bung Karno. Gandhi brengt vergelijkbare gevoelens tot uitdrukking. MOSCOW WON’T LET US DOWN is de
kop van het gesprek. De Amerikanen zijn altijd weer onberekenbaar. „We have had bad experiences with weapons
159 The New York Times, 10 oktober 1985.
160 Newsweek, 14 oktober 1985.
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blad vertrouwen erop dat rechters geen recht spreken en profiteren van het overwicht van „de macht” tegen een gedupeerde burger. Dan proberen ze je na afloop van voor hen gunstige
uitspraken nog verder te duperen en financieel uit te kleden.
Onder Spoor, die het optreden van Sytze van der Zee onder
vier ogen veroordeelde, zou de NRC dit waarschijnlijk niet gedaan hebben. Maar Wout Woltz wil dus dat ik betaal.
Ik heb NRC Handelsblad voorgesteld dat André Spoor in New
York een exclusief interview met Desi Bouterse voor de krant
zal maken en dat de krant mij hiervoor zal betalen. Woltz had
André in New York gebeld. Ja, hij wilde het gesprek graag
schrijven. Daarop vroeg Woltz of ik het contact met Bouterse
voor hen wilde leggen „als vriendendienst”.
„Zeker,” antwoordde ik, „na al het nodeloze gelazer over Sytze van der Zee wil ik weer naar civiele betrekkingen met jullie
toe.” Tegelijkertijd verwees ik naar de openstaande rekening
van advocaat Dommering en deed de suggestie dat ze wellicht
dat bedrag dan als „tegen-vriendendienst” zouden kunnen afschrijven. Daar kon geen sprake van zijn. „Laten we het zuiver
houden,” aldus Woltz. Ik dacht: Fuck you, Spoor krijgt geen introductie van mij bij Bouterse.
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from the United States. We have had stoppage of supplies and
spare parts, and the United States have used military aid as a political tool. On occasion the US has kept us talking for two years
– may be more – and then imposed conditions unacceptable to
us.”
Peter schrijft naar zijn moeder. Hij heeft mij gezegd dat „unless
he hits the jackpot in South Africa,” wat zijn acteurschap betreft, hij terugkomt naar Amsterdam om een cursus van drie
jaar te volgen in hypnosetherapie. Ik zei dat ik hem hierin honderd procent zou steunen, waarop hij tranen in zijn ogen
kreeg. Hij keek uit mijn werkkamer naar buiten en zei: „Heerlijk al dat groen.” Bij ons zoveelste afscheid zei hij: „Je bent
heel erg lief geweest.”
15 oktober 1985

Joop den Uyl heeft namens de PvdA-fractie de regering gevraagd het besluit over de kruisraketten uit te stellen.
Het Amerikaanse Congres heeft „in het geheim” 161 300 miljoen dollar gevoteerd voor militaire assistentie aan de antisovjet-strijdkrachten in Afghanistan. De Amerikanen doen in Afghanistan wat de sovjets in Vietnam deden, allemaal een pot
nat. De een knokt voor „vrije democratie” wat in Azië nergens
op slaat, en de ander voor een vorm van socialistische samenleving in Azië, dat evenmin aanslaat bij wat ze daar sinds mensenheugenis betrachten: musyawarah, overleg plegen tot je mufakat, overeenstemming, hebt bereikt. En vooral niet het
Westerse zwart-witdenken van 51 hebben gelijk en 49 ongelijk accepteren. In Azië en Afrika heeft iedereen gelijk en gaat
het er om een compromis te bereiken aanvaardbaar voor allen.
Ik las een afschuwelijke reportage over AIDS.162 Ik stuur het artikel als de bliksem naar Peter. In 1981 werd AIDS nog gezien
als een specifiek Amerikaans epidemie. Nog altijd wordt 90
procent van AIDS-gevallen uit de VS gemeld, maar er zijn nu
ook 15.000 AIDS-patiënten buiten Amerika gemeld. Brazilië
heeft 415 AIDS-patiënten, Frankrijk 1.284 waarvan er 420 zijn
overleden. In Engeland zijn er 225 AIDS-patiënten. Het wordt
een wereldprobleem. Uiterste voorzichtigheid is geboden.
16 oktober 1985

Schiphol
Het prestige van Ronald Reagan is tot ongekende hoogten gestegen, omdat hij Tomcat gevechtsvliegtuigen liet opstijgen om
161 The Washington Post, 11 oktober 1985.
162 Newsweek, 14 oktober 1985.
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The Washington Post, 14 oktober 1985.
The New York Times, 14 oktober 1985.
Zie bijlage 43.
OMNI, september 1985.
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het Egyptische toestel met daarin de kapers te dwingen op Sicilië te landen. De Britse boulevardpers gaf hier onmiskenbaar
uiting aan. The Sun had een vette kop: RAMBO REAGAN. Voor
Daily Mail was het TOUGH GUY REAGAN en Daily Express had in
grote letters GO GET ‘EM!. President Hosni Mubarak van Egypte heeft gemompeld dat Reagan luchtpiraterij bedreef: „unheard of under any international law or code.” Dat is waar,
maar een cruiseschip kapen staat ook nergens als „algemeen geaccepteerd gedrag” te boek. Het wordt griezelige als een
grootmacht steeds meer het gevoel krijgt dat die kan doen en
laten wat hem goeddunkt, omdat de rest van de wereld, inbegrepen de andere grootmacht, toch niets terug zal doen. De
Italiaanse regering van premier Bettino Craxi staat op vallen,
omdat hem wordt verweten de Amerikaanse piraterij op Italiaans grondgebied te hebben toegestaan. Mubarak decoreerde
de Egyptische piloten voor heldenmoed.
Het is schokkend dat The Washington Post schreef: „Ronald
Reagan did something splendid in intercepting the plane with
the four Palestinian terrorists.” 163
Ook The New York Times kwam met een merkwaardige tekst:
„For once, American might was adroitly deployed in an effective police action. Score one for our side, for tourist safety, for
international order.” 164 Als het waar is dat de vijf miljard bewoners van deze planeet het erover eens zijn dat er maar één politiebureau voor de wereld is, namelijk dat in Washington met
Ronald Reagan als hoofdcommissaris die de rol speelt de universele gerechtigheid te dienen, ja dan zou wat er gebeurd is in
orde zijn. Maar zo zit de werkelijkheid in 1985 allerminst in elkaar. Dit ingrijpen van de VS blijft griezelig. Juist nu het algemeen blijkbaar „in orde” wordt bevonden.
Heb een ontwerp geschreven voor mijn komende public relations activiteiten voor Suriname en wat ik daarvoor zou willen
hebben. Ik volg het advies van Theo niet, want het moet helpen en dus „een uitje” blijven.165
OMNI interviewde Seymour Papert, een van oorsprong ZuidAfrikaanse wetenschapper, die filosofie studeerde maar in wiskunde en kunstmatige intelligentie terechtkwam aan onder
meer Harvard.166 In 1958 ontmoette Papert de kinderpsycholoog Jean Piaget. Die ontmoeting veranderde zijn koers diepgaand. Hij realiseerde zich dat Piaget eigenlijk hetzelfde na-
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streefde als de wetenschappers die zich met kunstmatige intelligentie bezighouden, namelijk „to formalize modes of thinking
other than the hierarchial ‘correct thinking’, of the logicians”.
Waar resultaten via computers aan Piaget voorbij gingen, begreep Papert dat de computer een perfect model vormde voor
zijn „unfolding universe of microworlds”.
Papert formuleert „leren” als „concerning yourself with little
pieces of reality, and by looking at these little pieces you can
understand the complexities of a bigger world.” Papert zou het
liefste voor ieder kind een computer beschikbaar zien, zoals ieder kind ook een potlood heeft. Hij vervolgt: „I have had very
moving experiences with children and computers. These occur when the child makes self-discoveries.” Het doet me denken aan mijn gesprekken met Delgado in Madrid. Die zei dat
de denkwereld van kinderen wereldwijd via computers begeleid zou moeten worden naar een totaal ander en nieuw denken over de wereld en alle mensen die op deze aarde leven. Pas
wanneer nieuwe generaties ook in hun denken uitgaan van
nieuwe realiteiten, zal de toekomst van spaceship earth verzekerd
zijn.
David Rubin schrijft over „autobiographical memory”.167 „It
is the source of our sense of self, the feeling that over time we
are the same person, with the same abilities, values and personality.” In de VS is hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. Er is
komen vast te staan dat „autobiographical memories for events
at one time can be changed by the perception and memory of
later events.” Daarnaast is duidelijk dat „with time, details are
lost, distinct events fuse and new categories evolve.” Rubin beweert: „When we recall events from our lives, we behave more
like authors writing autobiographies than like video-cassette
recorders. We convey in precise and honest terms a plausible
and consistent record of our own intentions and actions, but
this record need not be, and in fact cannot be, complete and
accurate. Our autobiographical memories reflect not only our
past but also our personalities and beliefs about ourselves. This
is one reason our memories provide a useful basis for many psychotherapies.”
Juist vanwege de onbetrouwbaarheid van het functioneren van
het geheugen – ik ben altijd in het bijzonder beducht op mensen als Henk Hofland, die bij hoog en bij laag beweren „een ijzeren geheugen” te hebben – zijn er zogenaamde „retrieval
strategies” ontworpen. Methoden om in de diepte te graven en
167 Psychology Today, september 1985.
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U.S. News & World Report bericht hoe de sovjets Amerikaanse
technologie zouden stelen en hoe de Amerikanen terugknokken.168 Het is natuurlijk precies andersom. De Amerikanen
onthouden de sovjets met man en macht hun technologie. De
sovjets zouden er gewoon voor willen betalen en er hun voordeel mee doen. Maar dat is wat Washington tegen iedere prijs
wil voorkomen. Want stel je voor dat het marxisme-leninisme
zou slagen doordat bijvoorbeeld de olie- en gasvoorraden hierdoor tot snelle en volle exploitatie kunnen worden gebracht,
wat in Moskou miljarden dollars in het laatje zou brengen?
Daarom paste Max van der Stoel in 1974 zo mooi in het Amerikaanse wensplaatje door zijn gesprekken met premier Kosygin niet bekend te maken. Ook hield hij zijn mond over het
aanbod van de USSR om in een joint venture met Shell die voorraden snel te exploiteren, ten gunste van de Sovjet Unie.
168 U.S. News and World Report, 12 augustus 1985.
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betrouwbare informatie boven te krijgen. De psychologen Brian
Reiser van Carnegie Mellon University en Peter Kalamarides
en John Black van Yale University passen hierbij systemen toe
afkomstig van onderzoek naar kunstmatige intelligentie. Wat
ze verder ook mogen ondernemen, of nog zullen ontdekken
om herinneringen naar waarheid en feiten te reconstrueren
door gebruik te maken van de grijze massa in onze hoofden,
niets kan vergelijkbaar zijn met een op datum en tijd bijgehouden dagboek over een periode van een halve eeuw, zoals ik dit
nu heb gedaan. Dat, en dat alleen is de werkelijke waarde van
mijn notities. Daar moet de waarachtige groei van een persoonlijkheid ooit vrij nauwkeurig uit te reconstrueren zijn.
De sovjets hebben keurig de door Volodja Molchanov en mij
geprikte data van 28 en 29 november voor Den Alerdinck III
in Moskou overgenomen. Dat blijkt uit een telex van Siline
aan Enkelaar.
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Robert Dudney meldde in genoemd weekblad dat het Kremlin – en de KGB – „blackmail, bribery and deception” gebruiken „to plunder US technology. The Soviet State Committee
for Science and Technology each year updates a coordinated
acquisition plan as thick as a telephone book and assigns responsibility for obtaining each item to the KGB or Warsaw Pact
intelligence service.” Aurelio Peccei introduceerde me in 1971
bij de vicevoorzitter van het hiervoor genoemde comité: Jermen Gvishiani. Nooit is er in de afgelopen veertien jaren door
Gvishiani of zijn medewerkers gezinspeeld bij mij op het bewandelen van andere wegen dan de officiële en toelaatbare.
Een keer werd in mijn bijzijn op het scherp van de snede geopereerd, toen de vriend van Dewi Sukarno, de Spaanse bankier Francesco Paesa, uit eigen beweging de sovjets voorstelde
een oven die gebruikt zou worden bij het vervaardigen van
elektrische horloges, met een omweg via Brazilië naar Moskou
te verzenden. Hoe dit verder in zijn werk is gegaan, daar heb ik
me verre van gehouden. Paesa kwam een aantal jaren later in
de gevangenis terecht.
Frans Kellendonk publiceerde een lang verhaal over Ezra
Pound. Ik kom eigenlijk nooit echt in contact met wat hij
schrijft.
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18 oktober 1985

Zanderij
Ik vertrek al weer. Het is me nog nooit overkomen, maar sinds
ik op 16 oktober in het toestel naar Suriname aantekeningen
maakte, heb ik geen letter meer geschreven. Henk Herrenberg
haalde me die dag zoals afgesproken van het vliegtuig af, wat ik
beleefde als een bemoedigend begin van mijn bezoek. Ik heb
van mijn waardering duidelijk gewag gemaakt. We gingen
eerst naar de VIP-ruimte. Later bracht hij me bij Roel Martens
in de Herenstraat, waar hij me met zijn bekende Limburgse
gastvrijheid ontving. Ik kreeg het ontwerp voor de rede die
Bouterse voor de VN zou houden, maar vond het een verward
relaas, vol met gemeenplaatsen. Hopeloos. Bovendien liep alles
door elkaar: Centraal-Amerika, de wapenwedloop, Contadora,
het was een ratjetoe van ideeën. Ik ben op 17 oktober om
06:00 uur opgestaan en maakte een nieuwe opzet. Vervolgens
vroeg ik mevrouw Graanoogst169 op Fort Zeelandia om een
schrijfmachine, en ben ik begonnen de redevoering te herschrijven. Dit moet dan maar onder het nieuwe public relationscontract met Suriname vallen. Het herschreven materiaal ging
meteen naar Bouta. Herrenberg zei later dat Desi onder de indruk was van de verbeterde tekst. Ik naaide er meteen een
handreiking in de richting van Nederland in, evenals een passage ten aanzien van Mitterrand, want tenslotte is Frans-Guyana
een buurland van Suriname. Maar Herrenberg is slim. Hij
vroeg me hem ook steeds kopieën van mijn suggesties te doen
toekomen, want hij wil zijn eigen spelletjes spelen. Ik was opgelucht toen de zaak rond was. Eigenlijk had ik liever nog een
dag aan het herschrijven besteed, maar Henk vond dat het welletjes was en ik kon afreizen. Jammer, want het zou nog beter
hebben gekund. Een andere factor was dat mijn inbreng absoluut geheim moest blijven. Zelfs de andere assistent van Bouterse, Sankat Singh, wist niet waar ik mee bezig was volgens
Herrenberg.
Ik was nauwelijks terug van Fort Zeelandia toen Boris Zhilko
169 Dulcine (Dulcy) Graanoogst-Muringen.
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van de Sovjetambassade me kwam halen voor een gesprek met
ambassadeur Igor Bubnov. Ik werd ontvangen met een omhelzing en er stond klassieke muziek op om de gebruikelijke afluisterapparatuur te frustreren.
Bubnov was het niet eens met mijn kritiek op Gorbatsjov, omdat hij had verzuimd met andere regeringsleiders naar de VN te
gaan. Desnoods had Andrei Gromyko toch kunnen gaan? Ik
zei het hoopgevend te vinden dat Amerika steeds meer geïsoleerd raakt in de VN, zoals in de jaren vijftig en zestig dat met
de Sovjet Unie het geval was.
Bubnov vertelde dat hij was opgebeld door de directeur-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Suriname.
Dat gebeurde kort nadat ik Bouterse erop had gewezen dat
Moskou de cardioloog wilde leveren die Suriname nodig had –
mits men erom vroeg. Bubnov had vervolgens een notitie naar
het ministerie gezonden. Minister Robert van Trikt, de minister van Volksgezondheid antwoordde vervolgens dat de ambassade spoedig nadere bijzonderheden zou ontvangen. Er werd
nooit meer iets gehoord. Zo werkt „het nieuwe Suriname”. Ik
heb dit aan Herrenberg gerapporteerd, die weer beweging in
deze zaak zal proberen te brengen.
Boris Zhilko zette me af bij ambassadeur Van Houten. Hij bevestigde mijn brieven te hebben gekregen „maar ik wist niet
waar ik u moest antwoorden,” aldus de excellentie. Hij had
Herrenberg meegedeeld dat het onwaarschijnlijk moest worden geacht dat de Bouterse in New York Lubbers of Van den
Broek zou kunnen ontmoeten. Henk Herrenberg bevestigde
dit maar beschouwt Van Houten als „een boodschappenjongen” die verder nauwelijks weet wat er echt speelt. Ik gaf Henk
trouwens te kennen dat het mijns inziens op dit moment gewoon te vroeg was voor een ontmoeting tussen Bouterse en
Lubbers.
Ik zit nog steeds op Zanderij, want een motor van het vliegtuig
wil niet starten. Gelukkig heb ik Raoul weer gezien. Hij droeg
een kaki poloshirt, jeans en loafers met flappen. Hij heeft een
gevoelige benadering van het leven en gebruikt subtiel understatements in plaats van recht voor zijn raap uitspraken te doen.
Hij heeft moeite met hard te zijn, zijn glimlach is zoet en zijn
ogen twinkelen. Ik voelde me in hem opgaan. We reden later
naar het huis van een tante, waar hij op past, omdat de eigenaars
op reis zijn. We zaten in de tuin tot het begon te regenen en
keken in familiealbums. Er was een foto van zijn grootvader
met Beatrix. Raoul rookt als een bezetene.
148

19 oktober 1985

Luchthaven Miami
In Zuid-Afrika heeft de executie van een zwarte activist, Benjamin Moloise, geleid tot rellen in Johannesburg. Moloise werd
opgehangen omdat hij een blanke veiligheidsagent had vermoord.170
Premier Bettino Craxi van Italië is afgetreden in het zog van de
Achille Lauro-affaire, waarmee de 44ste Italiaanse regering sinds
1945 is gevallen. De minister van Defensie Giovanni Spadolini
verdween al eerder. De vrijlating van Mohammed Abbas, die
volgens Washington de operatie leidde, was voor Amerika de
druppel die de emmer deed overlopen, en vervolgens valt de
regering van een NAVO-bondgenoot.171
Miami - New York
Ik bereikte laat in de avond Club Bath in Coral Gables. Ik kon
170 The New York Times, 18 oktober 1985, door Sheila Rule.
171 The Miami Herald, 18 oktober 1985.
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15:50 uur, Paramaribo - Curaçao
Eindelijk vetrekken we.
Gisteravond besprak ik met Herrenberg mijn honorarium voor
de public relations voor Suriname waarvoor ik 25.000 dollar per
zes maanden voorstelde. Hij schrok zich het lazarus en zei:
„Een minister hier heeft een salaris van 4.000 Surinaamse guldens per maand en jij wil 4.000 dollar?”
„Een niet al te dure buitenlandse adviseur ontvangt tegenwoordig duizend dollar per dag. Ik zou dus 50 dagen werk rekenen, terwijl ik 365 dagen beschikbaar ben. Bovendien zullen
we investeringen in Suriname binnenbrengen die ook geen
windeieren zullen leggen.” Hij maakte notities en zou overleg
plegen. Ik bracht de boodschap van Vaarnold over, die op een
goudconcessie in het binnenland loert van 19.950 hectare.
Henk belde me nog in de VIP-ruimte om me erop te wijzen dat
Henk de Mari in New York geen gesprek met Bouterse zou
kunnen krijgen. Ik zei dat er andere opties waren, zoals André
Spoor (NRC Handelsblad) of Jan van Wieringen (de Volkskrant).
De Mari, die er niets tegenover wil stellen zelfs geen interview
met mij, kan ernaar fluiten.
Ingrid Bouterse zou met andere dames van regeringsleiders een
ontmoeting hebben in New York onder wie Nancy Reagan en
Marcela Temple Seminario, de echtgenote van secretaris-generaal van de VN Pérez de Cuéllar. Henk zegde toe dat ik als eerste Ingrid zou kunnen interviewen.
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mijn ogen niet geloven, zo druk was het er. Iedereen was in
volle actie. Wanneer je bedenkt wat er tijdens zo’n nacht allemaal in een club als deze gebeurt, is het nog een wonder – ook
al zijn condooms meer dan ooit „in” – dat er niet duizenden
meer AIDS-gevallen zijn. Bij het zwembad was een „Mr. America male stripper” competitie aan de gang. Na een nummer
met een gentleman caller in mijn cabine viel ik in slaap. Ik vertrok om 07:00 uur weer naar het vliegveld.
The New York Times publiceert vanmorgen dat er stemmen opgaan om de tien nog open badhuizen in New York te sluiten.
„Throwing in the towel on the bathhouses is unlikely to stamp
out some homosexuals’ desire for anonymous sex. What it will
do is drive the activity underground and put patrons beyond
the reach of advice on how to avoid AIDS.” Zo is het precies.
Intussen zullen alle 2,1 miljoen Amerikaanse militairen worden
onderzocht op het virus dat tot AIDS kan leiden. Zij die blijken
AIDS te hebben opgelopen, zullen worden behandeld. Zij die
het virus hebben, maar nog geen tekenen van AIDS vertonen,
zullen niet worden buitengesloten, al krijgen ze waarschijnlijk
andere militaire taken dan voorheen.172
Ik luister naar La damoiselle élue.
Van Susan Cheever verschijnt een boek over haar vader John
Cheever.173 Zij vertelt daarin hoe hij nadat hij beroemd was
geworden en vragen van journalisten hem dwongen over zijn
jeugd te spreken: „He patched together a background of suggestions and half truths that implied a happy youth and a slow
but steady progress in his chosen carreer. It wasn’t so.” 174 In
1975 zat John Cheever in een Alcoholism Rehabilitation Unit
van het Roosevelt Hospital met „a failed male ballerina, a
stinking ex-sailor and a delicatessen owner.” Maar volgens zijn
dochter is hij daar weer enigszins opgeknapt uitgekomen. In de
jaren zeventig en tachtig waren er naast de „gevechten” met
haar moeder – en nog steeds alcohol – „a third contest in his
life: a contest so secret and so intense that he kept all but
oblique mentions of it out of his journals for decades”.
John Cheever spande zich levenslang in om bepaalde aspecten
van zijn leven verborgen te houden. Zijn dochter doet nu een
boekje open. Wat in deze voorpublicatie in The New York
Times niet duidelijk wordt, is haar motief om dit de wereld nu
kond te doen. Zij zal er wel vanuit zijn gegaan dat de feiten
172 The New York Times, 18 oktober 1985, door Philip Boffey.
173 Susan Cheever, Home Before Dark, A Biographical Memoir of John Cheever by His
Daughter, Houghton Mifflin, Boston, 1984.
174 The New York Times, Susan Cheever, 9 september 1984.
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vroeg of laat toch boven water zouden zijn gekomen. Bijvoorbeeld als er biografieën over haar vader zouden verschijnen,
dus in die context zou de bijdrage van een dochter van waarde
kunnen zijn. Ik blijf er echter voorstander van dat je je eigen
verhaal moet vertellen.
20 oktober 1985

New York, Hyatt
Henk Herrenberg deelde mee dat de SLM-man in het gezelschap van Desi Bouterse, Henk Venoks, mijn directe lijn naar
de bevelhebber zal zijn.
Senator Paul Simon, een Democraat uit Illinois met aanzienlijke politieke invloed in Washington, schreef een beschouwing
over het zich onttrekken aan de jurisdictie van het Internationale Hof van Justitie in Den Haag door de regering Reagan.
Hij noemt het „a lamentable over-reaction to the impending
negative ruling in the case of our clear illegal mining of
Nicaragua borders.” Bovendien is dit niet de enige zonde tegenover Nicaragua begaan. Washington doet niet anders dan
zijn anti-rode complexen door machtsmisbruik uitleven op
mensen en staatjes, die zich niet kunnen verweren. „Our adherence to the rule of law,” aldus senator Simon „and our belief in the value of truth in the market-place of ideas, is what
distinguishes the United States from totalitarian societies. Our
feeling that we are a moral nation may lead us not to want to
have our policies questioned by others. Withdrawing from the
151
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World Court jurisdiction contradicts the tradition and the values that are the source of our strength.” 175
Bezocht mijn vriend Bertie Hilverdink. „Ik heb mijn boetiek
gesloten,” zei hij. Hij bedoelde daarmee seksuele contacten
op de vrije mark om zichzelf tegen AIDS te beschermen. De
voormalig balletdanser Martin Scheepers ligt ook al op sterven door AIDS. Wie nu seks heeft, speelt met de dood. Hij
werkt nog steeds aan een boek Making Up over zijn vak als visagist, waar hij indertijd in Parijs bij Elisabeth Arden is begonnen. Hij zit in de VS aan de top in zijn vakgebied en geniet
wijd en zijd professionele bekendheid. Een mooie prestatie
van het jong ventje dat ik in 1950 in Amsterdam ontmoette,
de rivaal van Inez Röell. Vooral omdat hij het compleet op
eigen energie, intelligentie en doorzettingsvermogen heeft
bereikt. Door zijn invaliditeit, veroorzaakt door een val op de
dansvloer van het Parijse Lido, schakelde hij over op visagie.
Toch moet hij nog voortdurend operaties ondergaan, zoals nu
weer aan zijn knieën. Die jongen heeft onvoorstelbaar geleden in zijn leven.
Mijn oude vriend R.D. Laing heeft een nieuw boek gepubliceerd: The Making of a Psychiatrist.176 Ik ben er direct in begonnen. Al meteen stoot ik op Laings beschouwing over Kierkegaards grootsheid als schrijver. In 1944 schreef Abraham
Myerson, prominent psychiater uit Boston, dat The Concept of
Dread „one of the most profound theological texts of the last
two hundred years” zo belangwekkend was omdat het sterke
aanwijzingen bevatte „that the writer is a psychiatric case himself and yet he has created quite an impression as a significant
writer.” Laing stelt dat: „Kierkegaard could easily be a patient
just for being Kierkegaard, and be treated accordingly. In treatment, according to Myerson, ‘there have to be organic changes
or organic disturbances in the physiology of the brain for the
cure to take place. Disturbance in memory is probably an integral part of the recovery process.’ There are some people who
have ‘more intelligence than they can handle’ and a ‘reduction
in intelligence is an important factor in the curative process.
Some of the very best cures that one gets are in those individuals whom one reduced almost to amentia.’” 177
Ik zag de film Mishima: A Life in Four Chapters over het leven
van de Japanse schrijver Mishima. Ik begrijp nu iets beter wat
175 The New York Times, 16 oktober 1985.
176 R.D. Laing, Wisdom, Madness and Folly: The Making of a Psychiatrist, McGraw-Hill
Book Company, New York, 1985.
177 Laing citeert uit: A. Meyerson, The Politics of Schizophrenia.
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Nancy Reagan vertelt op televisie naar Raisa Gorbatsjov te
hebben geschreven en te hopen op een ontmoeting. De koning van Zweden is ook gekomen. Waarom schittert Beatrix
door afwezigheid?
Dit hotel is eigenlijk een grof schandaal. Een kopje koffie met
fooi: vijf dollar. Ik neem gewoon een carry-in koffie van Grand
Central Station mee naar de kamer: 50 dollarcent.
Ik stuur Ruslan Abdulgani in Djakarta een exemplaar van
Freuds The Future of an Illusion.
Newsweek en Time hebben weer schreeuwende, oorlogszuchtige omslagen met de bedreigende Yankee militaire macht. Er
gaan weer tientallen pagina’s machopraatjes de wereld in. Eenzijdige informatie over de good guys, de Amerikanen, versus de
bad guys, de Palestijnen.
De weekbladen kosten nu twee dollar. Ik herinner me nog dat
ze een kwartje waren. The New York Times kostte vroeger vijf
cent.
André Spoor wil nog steeds een exclusief gesprek met Desi
Bouterse hebben. Ik had telefonisch contact met Herrenberg in
Paramaribo, die voor Bouterse „het fort” daar bewaakt.
Minister van Buitenlandse Zaken Tjon Kie Sim belde me op
mijn kamer. „Je hebt wat ideetjes op tafel gelegd,” zei hij. Er
wordt nog aan de rede van Bouterse in de VN gesleuteld. We
spreken elkaar vanavond.
Ik ben naar Arnold Hutschnecker op Park Avenue gewandeld.
We spraken 45 minuten. Hij was moe. Hij stond zeer kritisch
tegenover Reagans uitgangspunt om te onderhandelen vanuit
een positie van militair overwicht. „When you use force on a
child,” zei hij, „you accomplish nothing. Peace by force is no
peace. It creates international neuroticism. Force creates no
goodwill, no trust, no peace. I am not as paranoid as most
Americans. Whatever happens is of our own doing. After 1945
we encircle Mother Russia with a ring of US military bases
everywhere. That was hardly the right way to build up mutual
trust.”
„Trust with Joseph Stalin?” vroeg ik hem.
153
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de man dreef, verteerd als hij was door het schisma lichaam en
woorden. Het woord mind viel niet in de film.
Desi Bouterse en zijn echtgenote Ingrid zijn gearriveerd. Vanavond zit hij aan bij een diner dat wordt aangeboden door burgemeester Edward Koch van New York. Hij betrad het hotel
om 15:30 uur, keurig in een beige kostuum.
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„We should have traded from the very start of Soviet Russia
with them. Or even better, we should have left them alone.
But we have our fanatical businessmen, who are always afraid
of losing money. The church played an enormously important
role in all this. By the way, do you know the joke about the
Swiss guard who entered the Pope’s bedroom and said: ‘Your
Holiness, it is glorious weather today’
‘I know, my son, I am all knowing.’ It happened a second time
and the guard kept thinking about it. One day he entered again
the Pope’s bedroom and said: ‘Your Holiness, it is glorious
weather today.’
‘I know my son, I am all knowing.’ The guard replied: ‘The
hell you know, you are full of shit, it is raining cats and dogs.’”
Hutschnecker had Nixon begin deze zomer nog gesproken.
Zij woonden ook samen een huwelijk bij van de dochter van
de Aga Khan. Zijn werk aan het boek over Nixon is weer gestopt, omdat er passages over Ronald Reagan in voorkwamen
waarvan de uitgever had gezegd dat ze juridische problemen
zouden veroorzaken. Mijn vriend leek toch een stuk ouder geworden. Als hij een dag patiënten heeft behandeld, is hij moe.
Hij moet ver in de tachtig zijn.
Jouke Mulder van Elseviers heeft 45 minuten met Ingrid Bouterse gesproken na Ingrids ontmoeting met Nancy Reagan.
Majoor Zeeuw schijnt erbij gezeten te hebben, evenals Atta
Mungra van de SLM. Mevrouw Bouterse zag er goed en verzorgd uit. Ik vind de suite in het Hyatt Hotel die het echtpaar
Bouterse heeft betrokken, overdreven voor een klein ontwikkelingsland als Suriname. Ik had een korte ontmoeting met
Desi zelf, die eerder gaan joggen was en nog sportkleren aan
had. Ik gaf hem een kaartje van Frans Lurvink en vertelde dat
er wellicht mogelijkheden waren iets met hem te doen. Ook
dat Vaarnold een grote goudconcessie hoopt te krijgen. „Op
die plek zit inderdaad veel goud,” antwoordde hij.
Ik las een schitterend artikel van Kathleen McAuliffe in OMNI.178
Zij begint met een maxime van de Jezuïten: „Give me a child
for the first six years of life and he will be a servant of God till
his last breath.” Dat is exact wat ik al jaren met Delgado bespreek, namelijk hoe de hersenspoeling van alle kinderen in de
wereld tussen nul en zes jaar, te stoppen en te vervangen met
informatie in harmonie met nieuwe realiteiten.
McAuliffe citeert Delgado: „An infant’s brain is not just a
miniature replica of an adult’s brain. Spanish neuro-scientist José
178 OMNI, oktober 1985.
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Bernard Gwertzman somde in een voortreffelijk overzicht op
dat de VS wel eens een hoge prijs kunnen moeten betalen voor
hun zege.179 Hij doelt daarmee op het feit dat het laatste woord
over het „heldhaftige” optreden van Reagan bij het arresteren
van de Palestijnen die de Achille Lauro hadden gekaapt, nog
niet is gesproken.
Minister Tjon Kie Sim liet verder niets meer van zich horen.
Opvallend is dat het Surinaamse ministerie van Buitenlandse
Zaken met eerst Alibux, toen Udenhout en nu zelfs Tjon Kie
Sim zich steeds vijandig tegenover mij heeft opgesteld.180
Het is stralend zonnig weer. Wat zouden Peter en Eduard hier
genoten hebben. Natuurlijk is het leven zoveel rijker wanneer
je het kan delen met een partner. Maar ik ben nu eenmaal liever alleen dan dat ik deelneem aan een liaison, die als surrogaat
dient voor wat het zou moeten zijn.
Onverwacht belde toch Erik Tjon Kie Sim. Hij vroeg naar ka179 The New York Times, 20 oktober 1985.
180 Pas halverwege de jaren negentig zou ik ontdekken hoe Den Haag hierin een rol
had gespeeld.
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Delgado goes so far as to call the newborn ‘mindless’. Although
all the nerve cells a human may have are present at birth, the
cerebral cortex, the gray matter that is the seat of higher intellect, barely functions. Surprisingly, the lower brain stem, the
section that we have in common with reptiles and other primitive animals, dictates most of the newborn’s actions.”
„How trillions of nerve cells manage to organize themselves
into something as complex as the human brain remains a mystery,” schrijft McAuliffe. „We only have about one hundred
thousand genes – and that is to make an entire body. Yet, the
brain alone has trillions of nerve cells each one forming as many
as ten thousand connections with its neighbors. So imagine the
difficulty of trying to encode every step of the wiring process in
our DNA. The brain of an eight month-old human fetus is estimated to have two to three times more nerve cells than an
adult brain does. The wiring of the young nervous system is far
too rich and diffuse. So the brain overconnects and then uses a
selection process to fine-tune the system.” Het is te wonderlijk
voor woorden en fascineert me tot in het oneindige.
Johnny Carson is ook nog altijd in het Amerikaanse onzincircuit. Hoe is het mogelijk dat een natie van miljoenen zo’n man
tot in lengte van dagen tolereert en hem als onnadenkende
„schaapjes” slikt.
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mer 3402 in het Hyatt te komen. Hij herhaalde: „Je kunt me
alles zenden wat je denkt dat nuttig voor ons is om te weten. Je
kunt me alles zeggen.”
„Doe ik dit via Herrenberg?” vroeg ik.
„Nee, rechtstreeks.” Ze hadden tot 05:00 uur aan de rede van
Bouterse gedokterd. Hij gaf me een exemplaar en ook een
voor André Spoor. Ik keek er snel in en zag dat het uiteindelijk
toch een weinig spectaculair en nietszeggend verhaal was geworden. Ik stelde voor dat Bouterse zou zeggen het te betreuren dat Michail Gorbatsjov niet naar New York was gekomen.
We zochten samen een plek in de tekst waar dit ingelast zou
kunnen worden. „We regret, as a small Latin American state,
that one superpower is not duly represented at this history
making gathering by heads of state at the United Nations,
which celebrates its 40 years of leadership in the world,” of iets
in die zin. Het werd een prima gesprek met Erik, toch nog.
Elaine Sciolino publiceerde een artikel waarin hij uiteen zette
wie er allemaal uit de hele wereld naar New York waren gekomen.181 Nederland stuurde vicepremier Van Aardenne, en vicepremier Sjevardnadze was er voor de USSR. De paus zond
kardinaal Casaroli.
Er is opnieuw alarm geslagen onder Amerikaanse jongeren en
studenten. Het gaat behalve om AIDS, om Sexually Transmitted
Diseases (STD) in het algemeen, zoals syfilis, gonorroe, herpes en
chlamydia.182 Op scholen in Californië is een Condom Awareness Day van start gegaan. De schrik zit er goed in.
Ik lees de rede van Bouterse. Een aantal van mijn suggesties en
tournures zijn inderdaad overgenomen. Maar in het geheel genomen, is het een slaapverwekkend verhaal met weinig originaliteit geworden. Erg jammer. Ze moesten eens weten – de
paparazzi in Madurodam – dat ik heb meegeholpen Desi’s rede
op te vijzelen. Waarom niet? Voor een sportinstructeur uit het
NAVO-leger heeft hij het een heel eind gebracht.
Ik lunchte drie uur met André Spoor. Hij nam me terecht
kwalijk dat ik tegen Diplomaticus (Dijksman) in de Haagse Post
had gezegd dat Spoor het gedrag van Sytze van der Zee tegen
mij afkeurde. Het was waar, maar hij vond dat ik hem een hak
had gezet door het publiekelijk bekend te maken. Hij had het
onder vier ogen gezegd. „Ik verloor de zaak in kort geding,
omdat iedereen altijd alleen de waarheid in camera debiteert en
al te dikwijls de mond in het openbaar niet open doet. Je had
me gewoon meer kunnen helpen in dat gevecht,” zei ik.
181 The New York Times, 20 oktober 1985.
182 Newsweek, 28 oktober 1985.
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Het hoofd-protocol zegt dat er 92 staatshoofden en regeringsleiders naar New York en de Verenigde Naties zijn gekomen.
Vandaag is Ronald Reagan in het gebouw van de Verenigde
Naties. Ik zag hem rijden in een vreemd model limousine met
hoge ramen, een soort Rolls Royce maar dan van Amerikaanse makelij. Het verkeer was hierdoor in een totale chaos.
De rede van Desi Bouterse voor de VN wordt vanmorgen prominent vermeld in The New York Times. Ik stuurde het artikel
183 Zie bijlage 44.
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„Wat had ik dan volgens jou moeten doen?”
„Je had moeten zeggen wat je vond, en me moeten helpen in
plaats van altijd de kool en de geit te willen sparen. Temeer
daar je nu naar Elseviers gaat.”
Voor mij staat vast dat als je onder die heren wilt blijven meedraaien, zoals Spoor dit doet, je je eigenlijk niet kunt permitteren de waarheid te spreken.
Henk Hofland was een week in New York geweest, en was iedere avond bij Spoor komen eten. Ik ken dat: de fameuze Hofland-klaploperij. Hij dronk volgens André erg veel en verliet
iedere avond aangeschoten het pand. Dan te bedenken dat
Hofland meer dan eens tegen mij heeft gezegd: „Je moest eens
weten hoe dikwijls André me verraden heeft.” Bovendien had
hij weer eens geld van Spoor geleend, dat nu op zijn salaris zal
worden ingehouden. Intussen had André de indruk gekregen
dat Hofland mij nog steeds „als beste vriend” beschouwt. Hij is
gek.
Spoor vertelde nu ook dat hij nooit 25.000 gulden van Lurvink
had opgestreken. Hij had zelf in het bestuur voorgesteld dat bestuursleden niet betaald zouden worden. Hij had dit ook tegen
Hofland gezegd, die antwoordde: „Ik ben blij dat het niet waar
is.”
„Maar André,” je hebt hem zelf gezegd dat je in de piepzak zat
over het aannemen van geld van Lurvink? Waarom winden
jullie je daar zo over op?” Nu circuleren er dus tegenstrijdige
verhalen. En wie gelooft wat?
De Surinaamse voorlichter Dick de Bie belde. Desi Bouterse
had vooral veel applaus gekregen voor de passage dat Suriname
apartheid als „a crime against humanity” beschouwt en dat „the
eradication of this racist regime is a testcase for the United Nations”.183 Toch is de uiteindelijk tekst een lange reeks gemeenplaatsen geworden.
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naar Harvey Naarendorp in Mexico Stad en informeerde Henk
Herrenberg in Paramaribo. Ik opperde verder dat het handig
zou zijn als ik met Bouterse in diens SLM-vliegtuig (er was genoeg plaats) mee terug zou kunnen gaan naar Paramaribo. Hij
zou dit regelen.
Lance Morrow geeft zich in Time weer eens over aan de emoties van het moment. Yasser Arafat heeft gesproken over de
„cowboy logic” van Ronald Reagan, waar inderdaad geen ander woord voor te vinden is. Morrow vindt dat dus ook, maar
benadrukt dat Arafat het als een veroordeling van Reagan gebruikte, „but Americans might take it as a compliment. Damn
straight we used cowboy logic, if that is what you want to call
it. Did Arafat accuse the Soviets of ‘Cossack logic’ when they
shot down Korean Air Lines flight 007 with 269 people
aboard?” Het is toch onvoorstelbaar dat een prominente journalist als Lance Morrow een dergelijke vergelijking op papier
zet. Het Koreaanse toestel bevond zich boven verboden militair gebied van de USSR tijdens het hoogtepunt van de Koude
Oorlog. Bovendien staat het allesbehalve vast dat de sovjets met
dat toestel niet opzettelijk in de val werden gelokt. Reagan gebruikte gevechtsvliegtuigen om een Egyptisch verkeersvliegtuig tot landen te dwingen, omdat er drie criminelen aan boord
zaten. De VS wilden hen inrekenen, voornamelijk vanwege de
moord op de Amerikaan Klinghoffer. Want wat het kapen van
het schip betreft, dit was een Italiaanse en geen Amerikaanse
aangelegenheid.
Morrow gaat door met de cowboy te verheerlijken: „The archetypal cowboy, of course, is the famous leading man in the
nation’s collective unconscious. What Americans carry in their
minds is not the historical reality of the cowboy, but the myth
as it came to them in books and movies, the cowboy according
to Zane Grey and John Wayne. Americans tutored in the lore
from childhood, almost unconsciously see cowboy stories as
morality plays. Good guys do battle with bad guys. Right generally triumphs. The bad guys end in the hands of the law.” En
nu gaat hij Reagans gedrag in bescherming nemen. „Cowboys
may sometimes operate outside the law or in the absence of the
law, but they present justice. The rest of the world does not
share the Americans’ native sympathy for cowboys. Beyond
the territorial waters, ‘cowboy’ is often a term of derision, of
contempt. The real cowboys are up in the Tomcats.” 184
Het archetype van de cowboy zou uit het collectieve bewust184 Time, 28 oktober 1985.
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Het is 07:00 uur. Zakenmannetjes op weg naar kantoor gebruiken een ontbijt in het Hyatt, allen op chique, in de vaste
Brooks Brothers uniformen, met hun leren koffertjes. Dan ben
ik toch wel een super vrije vogel, in jeans en op mezelf.
Sytze van der Zee heeft volgens Jouke Mulder in NRC Handelsblad bericht dat oud-ambassadeur Heidweiller de rede van
Bouterse had geschreven. Het zou best waar kunnen zijn als je
het eindproduct onder de loep neemt. Intussen is Desi Bouterse naar een receptie geweest en heeft hij ook Ronald Reagan
ontmoet, evenals trouwens Daniel Ortega van Nicaragua. In de
bladen staan foto’s van Ortega die Reagan een hand geeft.
Reagan moet toch eigenlijk geen geweten of integriteit hebben om Ortega ijskoud vriendelijk te begroeten, terwijl hij
185 U.S. News & World Report, 28 oktober 1985.
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zijn van Amerikanen moeten worden gewist. Dat wil zeggen:
de legende, de mythe moet niet blindelings aan volgende generaties worden doorgegeven. In het verleden waren het de
helden die postkoetsen overvielen en uitmoorden om de rijkdommen in de ijzeren kisten aan de armen uit te delen. In 1985
zitten de ‘cowboys’ in Tomcat gevechtsvliegtuigen om vier Palestijnse kapers op te pakken, die boven open zee in een verkeersvliegtuig van een ander land zitten.
Bruno Bettelheim, de kinderpsycholoog van de University of
Chicago, beklaagt zich in U.S. News & World Report 185 dat het
verspreiden van stereotypes door televisie een rampzalig effect
heeft op „the intelligent development of young people”. Hij
noemt onder andere als voorbeeld Archie Bunker in All in the
family, die altijd weer als dezelfde bigot tevoorschijn komt en
waaruit jonge mensen concluderen dat zij hun persoonlijkheid
niet verder hoeven te ontwikkelen. „If children watch trash,
how are they going to develop their judgement?” Slap verhaal
eigenlijk. Waar Bettelheim werkelijk over had moeten spreken, is hoe nieuwe generaties af zouden kunnen komen van
stereotypen die uit een ander tijdperk stammen en niets met de
nieuwe realiteiten van een naderende 21ste eeuw te maken
hebben.
Dick de Bie zei dat hij me in opdracht van Bouterse overal had
gezocht, want zijn baas wilde weten wat ik van zijn rede vond.
Ik zal hem maar niet zeggen dat deze toespraak in Den Haag
geschreven zou hebben kunnen zijn. Ik was echter een frisse
neus gaan halen in St. Marks saunabad en was dus onvindbaar.
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donders goed weet welke maffiapraktijken er tegen Ortega en
zijn land door de CIA zijn uitgehaald. Erg gênant allemaal. Hetzelfde geldt trouwens voor Bouterse, want wat op 8 december
1982 in Paramaribo speelde, was ook niet zonder een CIAsmaak. Bouterse had ook een ontmoeting met Rajiv Gandhi.
Jouke Mulder heeft André Spoor gewaarschuwd dat de redactie van Elseviers – waar Jouke nu twintig jaar werkt – een slangenkuil is. André zal daar zijn lol op kunnen.186 „Ze zijn allemaal jaloers over de reis die ik nu maak,” aldus Jouke. „God
mag weten wat er achter mijn rug allemaal weer wordt ondernomen. Veel kunnen ze niet doen, maar het zal zeker worden
geprobeerd.” Ik moet er niet aan denken van zo’n club deel uit
te maken.
De gouverneur van New York, Mario Cuomo, zegt dat er een
nieuwe wet komt waardoor alle sauna’s en andere clubs die
„dangerous sex” aanmoedigen, gesloten zullen worden uit
angst voor een verdere verbreiding van AIDS.187
Een zesde van alle Amerikaanse kinderen, dus twee en een half
miljoen, leeft beneden de armoedegrens zoals die door de overheid is vastgesteld. In de 19e eeuw bereikten meisjes „sexual
maturity” op hun zeventiende jaar. Senator Daniel Patrick
Moynihan van New York zegt dat tegenwoordig dikwijls
meisjes van twaalf jaar al seks hebben. „It is a law of nature.
You reproduce as soon as you are of age to reproduce. It is true
for apple trees and lizards and humans.” Er komen steeds meer
jongere vrouwen in de samenleving, die al baby’s hebben voor
ze een opvoeding hebben kunnen krijgen waarmee zij in hun
onderhoud zouden kunnen voorzien. „A family is formed
when a child is born,” aldus Moynihan. „When an unwed
teenager gives birth, a broken family is formed.” Het is een vicieuze cirkel die geen uitkomst biedt voor verbetering. „The
new class of poor children in America will become ever poorer.” 188
Intussen nemen geslachtsziekten en AIDS in een recordtempo
toe. In de VS zijn al 7.157 doden gevallen als gevolg van AIDS.
Er zijn nu 14.125 gevallen van AIDS in de VS. In 73 procent van
alle gerapporteerde AIDS-patiënten is homoseksueel of biseksueel. In China, de Sovjet Unie en India zijn nog geen gevallen
van AIDS gerapporteerd.189
De Amerikaanse Senaat heeft met 83 tegen 15 stemmen 221
186
187
188
189

Spoor zou het ook niet lang uithouden als hoofdredacteur van Elseviers.
The New York Times, 24 oktober 1985, door Maurice Carroll.
The New York Times, 20 oktober 1985.
Time, 28 oktober 1985.
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190 Ik kan het betreffende artikel niet terug vinden.
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miljoen dollar gevoteerd om het onderzoek naar een geneesmiddel tegen AIDS op te voeren. Miljarden voor ruimteoorlog
en wat losse centen voor epidemiebestrijding hier.
Science publiceert een reportage over „the neurological basis of
behavior”. Dat is wat me werkelijk interesseert.190 Natuurkunde, biologie en cognitieve psychologie zijn terreinen waar de
laatste halve eeuw zoveel in is gebeurd en waar mijn generatie
vrijwel niets over weet.
De rede van Ronald Reagan voor de VN was het werk van een
sublieme acteur, maar wat me het meeste opvalt, is dat hij de
zaak maar van een kant belicht. Hetzelfde geldt trouwens voor
de sovjets.
Leslie Gelb heeft de mind van Ronald Reagan geanalyseerd, en
noemt hem uniek in de rij van Amerikaanse presidenten, omdat hij zowel een idealist als een politicus zou zijn. Gelb kan
lastig in The New York Times schrijven: we hebben een compleet warhoofd als leider. Maar dat zou wel de waarheid meer
benaderd hebben. „He has all the moral force that swell from
absolute conviction,” zegt Gelb. Even later schrijft hij: „Critics
and even members of his own staff question just how deeply he
understands the issues. They worry about his frequent carelessness with the facts.” Gelb vraagt zich af: „How can one understand the mind of Ronald Reagan”. Hij leverde min of meer
het bewijs van „het warhoofd” maar zegt het niet. „Absolute
conviction” versus „carelessness with facts”. Wat moet men
nog meer weten?
Hoe verder je Gelb leest, hoe alarmerender de gedachte dat
Reagan aan het hoofd staat van een grootmacht. Op deze manier is democratie waanzin. Reagan denkt „anecdotally, not
analytically”. Reagans brein draait om twee filosofische polen:
„truth and necessity. To him truths are simple and he knows
them. He is a sincere believer and is quite capable of sophisticated maneuvering that includes the usual kinds of political deception. According to legislators and others who see him privately, Reagan generally shows little knowledge about most
subjects under discussion. They say that his participation in discussions is often exhausted after he has read aloud the information his staff has written for him on three-by-five index cards.”
Hij was na negen de jaar de eerste gouverneur van Californië
die weer doodvonnissen bekrachtigde. „Other people would
normally ask who wrote the article, what is his reputation,
what do others think. Reagan will go with a fact or observa-
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tion without going through a rigorous process.” Zelfs zijn
naaste medewerkers noemen Reagan „simplistic. That is, he
reduces complications to simple symbols and images of good
and bad, American and un-American. That allows him to cut
through the complexities that bewilder and hold no interest for
the general public, putting him squarely on the public’s wavelength.” Moeten we nog meer weten? Afschuwelijk. En die
man moet in Genève met Michail Gorbatsjov de wereld redden.191
Ik kocht de biografie van Armand Hammer192 die Frans Lurvink aan Vladimir Lomeiko kan aanbieden.
Lloyd deMause analyseerde Reagan onder meer aan de hand
van diens autobiografie uit 1964 onder de titel Where is the rest
of me? Reagan vertelde „that he had lived most of his life with
the feeling that part of him was missing.” DeMause zette vervolgens uiteen dat Ronald Reagan een geval van „castration
anxiety” was als gevolg van ervaringen in zijn jeugd met zijn
vader.193 We zijn terug bij het pleidooi dat Arnold Hutschnecker al jaren geleden begon, namelijk dat je politiek leiders aan
een psychologisch onderzoek zou moeten onderwerpen, zoals
dit bij sollicitaties voor belangrijke posten in het bedrijfsleven
gebeurt. President van Amerika is een onbeschermd beroep.
Ik belde met Lloyd deMause. Zijn partner, met wie hij het Instituut voor Psychohistorie oprichtte, ligt op sterven aan AIDS.
Zijn nieuwe naaste medewerker is Casper Schmidt. „Talk with
him,” zei Lloyd, „he is convinced as a psychiatrist that AIDS is
psychogenic.” Ik denk dat helemaal niet. „Meet him,” aldus
Lloyd, „you both have high-powered personalities.”
Ik ben Dick de Bie, de Surinaamse voorlichter, gaan vertellen
welke onderwerpen Jouke Mulder in gedachten had voor zijn
gesprek met Bouterse. Hij schreef alles op. Tegen Henk Venoks, de duizendpoot, heb ik gezegd dat Bouterse bijvoorbeeld
met André Spoor samen zou kunnen ontbijten. Daar was niemand nog op gekomen. Ik liet voor Spoor een boodschap achter dat ik aan zijn gesprek met de bevelhebber werkte. Spoor
blijft bij hoog en bij laag beweren dat Lurvink „a real nice guy”
is. Of Spoor houdt zich doelbewust voor zijn gemoedsrust
voor het lapje omdat hij werd betaald door Lurvink, of hij is
achterlijk en ziet niet dat Lurvink een onbetrouwbaar sujet is.
Lurvink betaalde mij ook, maar ik heb zijn hele zaakje op de
191 The New York Times, 6 oktober 1985.
192 Deze Amerikaanse industrieel ging naar Lenin om als eerste Amerikaan zaken te
doen met de communisten.
193 Lloyd deMause, Reagan’s America, Creative Roots, New York, 1984.

162

194 Op 23 augustus 1997, toen ik deze aantekening vond, belde ik Jouke Mulder. Ik legde hem die uitspraak voor, waarop hij onverschrokken zei: „Ja, dat herinner ik me.
Dat was brutaal van me.”
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rails gezet, en eigenlijk voor een habbekrats. Maar dat was omdat het doel van Den Alerdinck ver uitsteeg boven het ordinaire karakter van de voormalige Philips-reiziger.
Desi Bouterse praat op dit moment met Zia-ul-Haq van Pakistan. Het is te hopen dat Desi begrijpt dat hij parlevinkt met de
moordenaar van Ali Bhutto. Waarschijnlijk niet.
Om 15:50 uur nam ik met Jouke Mulder de lift naar de etage
van Bouterse voor het interview. Tot onze verrassing stond er
nog een man. Hij had een stapel papieren in zijn hand en liep
gewoon met ons mee alsof hij erbij hoorde. Hij stelde zich
voor als Bram Bom, een losse medewerker van De Telegraaf. Ik
werd woedend, en vroeg de Surinaamse beveiligers hem te
verwijderen, wat onmiddellijk gebeurde. „Waarom bent u zo
onvriendelijk,” zei de man ook nog. „Omdat u hier niet bent
uitgenodigd en zich binnendringt,” zei ik.
Terwijl we op Bouterse wachtten, kwam eerst Ingrid zeer elegant gekleed binnen. Jouke gaf haar een doos met kleurendia’s
die zijn fotograaf tijdens het eerdere gesprek met haar had gemaakt. Sankatsing was er, evenals Mungra. Ook Venoks hield
een en ander in de gaten. Uiteindelijk verscheen Desi samen
met Etienne Boerenveen die nogal koel deed. Ook sergeant
Doedel voegde zich bij ons. Het interview werd door Bouterse en Boerenveen aan Mulder gegeven. „Dag good old Willem,”
zei Bouterse toen hij binnenkwam en mij als eerste een hand
gaf. Hij vroeg wat ik dacht van een interview met de The
Washington Post. Later bleek dat het The New York Post was die
om een interview had gevraagd. Ik zei tegen Doedel: „Doe
maar, dat geeft hem de ervaring hoe Amerikaanse journalisten
te hanteren.”
Na het interview poseerden Desi en Ingrid samen voor Jouke’s
fotograaf. Mij vroeg hij: „Moet ik Spoor nog ontmoeten?” Hij
had kennelijk verwacht dat Mulder en Spoor samen zouden
komen, maar zo werkt dit niet. Bovendien is Mulder bijna als
redacteur aan hem ondergeschikt, zodra Spoor hoofdredacteur
is. „Geen interview met Spoor,” zei Mulder in het bijzijn van
Doedel.194 Ik was woedend dat Jouke die opmerking maakte
vlak voor Doedel, wat van een wantrouwen jegens Spoor getuigde. En dat terwijl ik bezig was Spoor bij Bouterse binnen te
loodsen. Ik veegde zodanig de vloer met hem aan, dat hij er
tranen van in zijn ogen kreeg. Daar kan ik weer niet tegen dus
we susten de rel.
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Ik nam nog een kopje koffie met Bram Bom beneden in het
Hyatt. Hij wilde me verzekeren dat het puur toeval was geweest dat we samen in de lift hadden gestaan. Ik zei bereid te
zijn hem op zijn woord te geloven. Einde Bom.
25 oktober 1985

De vier Palestijnen die door Reagan met gevechtsvliegtuigen
uit de lucht werden geplukt om hun straf voor het kapen van
de Achille Lauro en de moord op de heer Klinghoffer niet te
ontlopen, worden in Arabische en islamitische landen als absolute helden gezien. Het zijn guerrilla’s, zoals wij dat tijdens de
Duitse bezetting probeerden te zijn. Ze hadden Klinghoffer
niet mogen doodschieten, maar met een vrouw die spuugt, zou
het niet ondenkbaar zijn dat deze mijnheer de kapers op een
bijzondere manier heeft uitgedaagd, profiterend van zijn invaliditeit in een rolstoel. Bovendien, wanneer Israël Beiroet plat
gooit ten koste van 20.000 burgers, inbegrepen mensen in rolstoelen, vrouwen en kinderen, dan laat niemand in Washington de Tomcats opstijgen om de Israëliërs van hun wandaden af
te houden. Anti-Israël terrorisme kan maar op een manier worden geëlimineerd: door de Palestijnen hun rechten en hun
grond terug te geven, die hen te beginnen met Roosevelt, Stalin en Churchill tijdens de Conferentie van Jalta werden afgenomen. Mijn sympathie ligt bij de guerrilla’s, niet bij Klinghoffer.
De omslag van Newsweek deze week is ook weer zo typerend
voor de Amerikaanse journalistiek.195 Het komt neer op een
vogelvrijverklaring van Abdul Abbas, het meesterbrein achter
de kaping die is voortgekomen uit onmacht bij de Palestijnen
te strijden tegen Israël en hun militaire bondgenoot in Washington te strijden. Ze zullen in Israël en Washington niet rusten
voor Abbas is opgespoord of vermoord.
In het klein wordt bij ons een oorlogje tegen Desi Bouterse gevoerd, voornamelijk door sommige politieke kringen en types
als Frans Weisglas of Henk Knol. Verder wordt de boel opgehitst door de met de inlichtingendiensten onder een hoedje
opererende De Telegraaf. Ik had De Telegraaf van 23 oktober
1985 gekocht waarin de kop BOUTERSE BEREIDT OPBLAZEN
VAN STUWDAM VOOR, geschreven door de agitator Arnold
Burlage en voor de verandering Edo Brandt. In de VS maakte
men tenminste bekend dat 400 zogenaamde „vrije, onafhankelijke journalisten” samenwerkten en gebruikt werden door de
195 Newsweek, 28 oktober 1985.
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John Sculley, de baas van Apple Computers belde me in het
Hyatt. Hij zei de wielen in beweging te hebben gezet om met
Michail Gorbatsjov te kunnen praten. „Dat is jammer,” ant196 Zie bijlage 45.
197 Daily News, 24 oktober 1985.
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geheime diensten. Aan een dergelijke openheid zijn ze in Madurodam nog altijd niet toe. Ik werk liever mèt Bouterse tegen
de bende in Nederland, die (à la Reagan) in de verste verte niet
weet waar het over gaat.
Volgens De Telegraaf zou het deze keer om de Afobakadam in
het Brokopondostuwmeer gaan. „De militaire dictator, zou op
die manier zijn vlucht willen dekken bij de inval van een Surinaams bevrijdingsleger of bij een op andere wijze gedwongen
vertrek.”
Spoor was op tijd, om 11:30 uur. We dronken samen koffie
met Danish pastry in afwachting van zijn gesprek met Bouterse.
Hij vertelde Lurvink te hebben geadviseerd geen contact met
Bouterse te hebben, „daarvoor is Den Alerdinck te kwetsbaar.”
Lurvink had toegezegd in New York te zullen zijn voor de
ontmoeting met Desi Bouterse. Diens kaartje lag bij de bevelhebber op tafel, die trouwens vroeg waar Lurvink bleef. Dat
had Spoor dus op eigen houtje verziekt zonder enige kennis
van zaken over Suriname of de hoofdrolspelers aldaar. Ik zei tegen Spoor: „Ik raad je aan je zo snel mogelijk van Lurvink en
Den Alerdinck los te maken, maar omdat ik zelf drie jaar bij ze
blijf, hoop ik voor mij dat jij ook drie jaar aanblijft.” 196
André vertelde dat Bouterse hem had gevraagd: „Waarom
komt u niet naar Suriname? U bent welkom.” Bouterse had eraan toegevoegd: „Dat regelt Willem allemaal. Hij is nu onze
speciale ambassadeur voor dit soort zaken.” Daarmee zinspeelde hij op de overeenkomst die in de maak was om mij public relations voor Suriname te laten doen in de vorm van adviezen en
contacten bij de pers.
André bleef een uur en een kwartier bij Bouterse. Hij was me
na afloop erg dankbaar dit voor hem mogelijk te hebben gemaakt. We wandelden samen naar zijn volgende afspraak op de
45ste straat. Hij zei wel te begrijpen dat ik Lurvink een crook
vond. Hij was het met me eens dat Lurvink niet betrouwbaar
was „in de conventionele zin des woords”.
De Daily News publiceerde gisteren het sensationele verhaal,
dat de Amerikaanse regering „risky gay sex” zou uitbannen,
alsof dit mogelijk zou zijn.197
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woordde ik, „want het heeft meer kans van slagen om zoiets
net iets onder de top aan te zwengelen, bijvoorbeeld via Georgii Arbatov.” Hij vroeg of ik bereid was een brief van hem
voor Arbatov mee naar Moskou te nemen. We spraken af elkaar op 4 november in New York te ontmoeten. Hij had reeds
naar Amerbos geschreven.198
Gisteren ontmoette ik Casper Schmidt, een man vooraan in de
veertig, Zuid-Afrikaan uit Namibië, nu tweede man op het Instituut voor Psychohistorie van Lloyd deMause. Ik luisterde
nauwgezet naar wat hij zei, maar vond hem niet sympathiek,
zeker niet na zijn „ontboezeming” dat hij met het State Department en de inlichtingendiensten samenwerkte. Niet alleen
met de Amerikanen, maar ook met die van de huidige regering
in Pretoria. Hij stelt dat „ there is no outlet for the normal quotas of sacrificial deaths, after which (if sufficient people are
killed) peace can be declared” omdat de mensheid zich vanwege de atoomdreiging geen oorlog meer kan permitteren. Hij
noemt AIDS een zaak van collectieve hysterie. In dat opzicht
lijkt het op soortgelijke epidemieën uit het verleden. AIDS
wordt veroorzaakt door „extreme stress that does not find an
outlet”. Hij gaf als voorbeeld aan dat Henry Kissinger eens
werd gevraagd of hij wist hoeveel Vietnamezen in de oorlog
het leven hadden verloren Kissinger antwoordde glashard:
„This thought never occurred to me.”
Schmidt hield staande dat die mannen die het HIV-virus hadden, maar niet ziek werden, niet ontvankelijk waren voor de
hysterie van de groepsfantasie. Hij verzekerde me dat hij een
AIDS-patiënt die grote plekken, die ook bloedden, op zijn lichaam had gekregen, had weten te genezen met psychotherapie. Een vreemd verhaal.
In Moskou is de rede van Ronald Reagan voor de VN bestempeld als een poging tot vergoelijken van „international banditry” aan de wereld. Ook noemde het Kremlin de voorstelling
van gebeurtenissen in Afghanistan, Angola, Cambodja, Ethiopië en Nicaragua „flagrant misrepresentations”.199
The New York Times bekritiseerde Reagan’s toespraak als „a
combative sermon. He seemed less interested in diplomacy
than in scoring debating points of Michail Gorbachev.” Over
de VN, die jarig was, zei hij al helemaal niets en in plaats daarvan hield hij een verkooppraatje om zijn krankzinnige Star
Wars-programma aan de man te brengen. De krant wees erop
dat Reagan „freedom the universal right of all God’s children”
198 Zie bijlage 46.
199 The New York Times, 25 oktober 1985.
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Ik ben in een stationwagon voor de bagage van de Surinaamse
delegatie onderweg naar een hangar van PanAm op vliegveld
JFK, waar het toestel van Surinam Airways geparkeerd staat om
Desi en Ingrid Bouterse terug naar Paramaribo te vliegen. Ik
liet per ongeluk het nieuwe boek van Laing en ander leesmateriaal in de auto liggen. Desi en Ingrid arriveerden als laatsten in
een slee en gingen aan boord. Bouterse grapte: „Willem, wat
doe jij hier,” en hij gaf me een hand. Borger Breeveld, die voor
Jules Wijdenbosch werkt, vertelde dat Bouterse tijdens een
moeilijk moment in New York had gezegd: „Schakel Willem
in, die heeft veel contacten.”
Tijdens de vlucht interviewde journalist Henk Doelwijt mij
voor de Surinaamse krant De West. Dat Sovjetambassadeur Igor
Bubnov een cardioloog uit Moskou had aangeboden, vond hij
nieuws.
Serge Schmemann rapporteerde in de The New York Times202
200 Idem.
201 Time, 28 oktober 1985.
202 The New York Times, 25 oktober 1985.
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had genoemd. „Some of God’s children live in South Africa,”
aldus dit hoofdartikel, Reagan noemde zelfs apartheid niet.
Wat wil je: de man is eigenlijk gestoord.200
Ik bestudeer de verdeeldheid onder de Palestijnen. Op die manier bevrijden ze Palestina nooit.201
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dat de CPSU in Moskou een officieel document had uitgegeven
waarin de huidige leiding zich ten doel stelt de productiecapaciteit tussen 1985 en 2000 te verdubbelen, waarbij de arbeidsproductiviteit zal moeten stijgen met 150 procent. Hiermee
verwierp Gorbatsjov het laatste ontwerpprogramma uit 1961
van Nikita Chroetsjov en de zijnen als „groundless fantasies”.
Chroetsjov voorspelde de op handen zijnde val van het kapitalisme met de waarschuwing dat Sovjet-socialisme het Westen
ver achter zich zou laten. Gorbatsjov stelt nog steeds dat „capitalism is doomed” maar zegt daarnaast „in a major departure
from traditional CPSU goals,” dat pogingen om het marxismeleninisme te snel in de praktijk te brengen „without due account taken of the level of material and spiritual maturity of society, are, as experience shows, doomed to failure.”
Deze nieuwe benadering, zoals deze door het Centraal Comité
werd aanvaard, is nu het hele land rondgestuurd om op alle niveaus door de burgers en partijkaders te worden besproken.
Terugkijkend zouden Gorbatsjov en de zijnen met dit document
de grondslag leggen voor de ineenstorting van het belangrijkste socialistische experiment in de geschiedenis van de mensheid, dat
was begonnen met wat de bolsjewieken in 1903 – nog onder de
tsaar – als doelstellingen bekend maakten. Het Chroetsjov-document in 1961 lag nog op die koers en nu 25 jaar later maakte Gorbatsjov een begin met water bij de wijn te doen. Ik las de reportage van Schmemann toen en dacht: dat is misschien inderdaad een
realistisch benadering en een vooruitgang in Moskou. Oost en
West beginnen meer naar elkaar toe te groeien. Ik zag dit bericht
als een positieve bijdrage tot detente in het algemeen en koppelde
er op geen enkele manier de aanstaande ineenstorting van het Sovjetimperium aan vast. Gorbatsjov en de zijnen deden dat natuurlijk
ook niet. Zij waren opgegroeid met de onaantastbare macht van
de dictatuur van het proletariaat. Waar onvoldoende rekening mee
werd gehouden door het team van Gorbatsjov, was dat de politieke, economische, culturele en vooral ook psychologische globalisering in volle gang was. Ongemerkt waren in 1985 – denk aan
Den Alerdinck in Zwolle – steeds meer Westerse invloeden en
ideeën in de hoofden in de USSR binnengeraakt. Ongewild werkten kapitalistische „verleidingen” en „welvaart” meer door in de
wensdromen van de Sovjetburger dan het Centraal Comité van de
CPSU zich realiseerde. Met de beste bedoelingen van de rechtgeaarde marxist-leninist die Gorbatsjov was, liet hij de teugels van
het communisme voldoende vieren om hen die al heel lang niet
meer in het verhaal van „de nieuwe marxistische mens” geloof168
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Henk Herrenberg was ter verwelkoming op Zanderij toen het
toestel van Bouterse door een enthousiaste menigte werd verwelkomd. Ik voelde me haast verlegen toen ik samen met zijn
groep uit het vliegtuig van Surinam Airways kwam, en heel
goed begreep dat al dit eerbetoon mij verder niet toekwam. Ik
begaf me zo snel mogelijk met een taxi naar Hotel Torarica.
Roel Martens haalde me op. We ontmoetten Raoul, die zei
vanwege het AIDS-gevaar niet naar de VS te zullen gaan om
voor tandarts te studeren, maar in Den Haag de hotelschool
zou gaan volgen.
In Zuid-Afrika en in Argentinië is de staat van beleg in bepaalde gebieden afgekondigd. President Botha verklaarde Kaapstad
– waar Peter straks is – en gebieden aan de West-Kaap tot
noodgebied. In die gebieden kwamen de laatste dagen 65 mensen bij onlusten om het leven.203 President Raúl Alfonsín deed
hetzelfde in Argentinië. In dat land heerst openlijk rechts terrorisme (net als in Indonesië). Duizenden mensen verdwijnen
in Argentinië van de aardbodem (net als in Indonesië). Maar
daar hoor je Ronald Reagan nooit over, want het liquideren
van links is prima, dat verdient zelfs een pluim met een griffel.
Michiko Kakutani beschreef de film over Yukio Mishima, de
Japanse schrijver die in 1970 op 45-jarige leeftijd op rituele
wijze seppuku pleegde, door met een samurai-dolk zijn buik
open te snijden, om zich vervolgens door zijn beste vriend te
laten onthoofden. Mishima was de meest prominente schrijver
203 The New York Times, 25 oktober 1985, door Sheila Rule.
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den, een kans te bieden om te beginnen de machtsstructuur van
het Sovjetsysteem effectief te ondermijnen. Gorbatsjov en de zijnen waren klaar voor versoepeling, maar zij hielden onvoldoende
rekening met het feit dat nog geen twintig procent van de bevolking lid was van de Communistische Partij, waarvan de helft uitsluitend voor hun broodwinning met de marxisten meedanste.
Ruwweg wachtte negentig procent van de bevolking op verlossing van de communistische dictatuur. De Sovjetsamenleving, net
zo min als het Gorbatsjov-team dit deed, kon in 1985 nog in de
verste verte niet incalculeren dat het regime ineen zou klappen,
laat staan wat er daarna zou gebeuren. Ik denk dat de historie zal
vaststellen dat toen „Gorby” in 1985 de kurk van de fles trok, het
hek van de dam was en de collectieve psychologische „bestorming” van het Kremlin door de massa feitelijk was begonnen.
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in het naoorlogse Japan. „He
had chronicled, with protean
skill and Nabokovian complexity the social and moral dilemmas of his
nation as it was thrust, headlong, into the
confusions of the 20th century. His appearances in gangster movies, his obsession with
body-building and the martial arts, his forays
into politics and his formation of a private
army etched him a permanent place on the
public consciousness in Japan.” Paul Schraders film, die ik heb gezien in New York, is
geen biografie van de schrijver maar schildert
hem als iemand „intent on political martyrdom, as the damaged product of an unhealthy childhood, in the grip of a homoerotic obsession with death, while he was aging, a narcissistic
artist, unable to cope with the specter of declining powers”.204
Wat mij vooral in de film fascineerde was Mishima’s obsessie
met het totem, de keizer van Japan. Hij zag die man als „a symbol of purity and the opposite of decadence.” Paul Schrader
probeerde dus de verschillende „maskers” van Mishima te decoderen en in een film over hem te portretteren. Wat ik zou
willen weten, is hoe deze keizerlijke totemaanbidding in Mishima’s hoofd terechtkwam en waarom hij zich er nooit meer
van heeft kunnen losmaken. Waarom hij er niet in geslaagd is
dit bespottelijke keizerlijke gedoe te decoderen en daarvoor de
realiteiten van de twintigste eeuw in de plaats te zetten.
Daniel Goleman schreef onlangs over biochemische factoren
die tot zelfmoord zouden leiden. „A low level of serotonin
seems to be a bio-chemical marker for those depressed people
who are most prone to suicide,” volgens Herman van Praag,
psychiater aan het Albert Einstein College of Medicine.
„Suicide is a complex malaise,” aldus Edwin Shneidman, pionier in zelfmoordonderzoek en hoogleraar thanatologie aan de
universiteit van Californië. „Sociologists have shown that suicide rates vary with factors like war and unemployment. Psycho-analysts argue that it is rage toward a loved one that is directed inward. Psychiatrists see it as a bio-chemical imbalance.
No one approach holds the answer: it is all that and more, including an existential dilemma.”
204 The New York Times, 15 september 1985.
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Paramaribo

Ook bij Mishima zal er meer dan een reden zijn geweest voor
diens opgevoerde bloedige theater in 1970. Maar hoe kwam
zijn „masker” ten aanzien van de keizer tot stand en waarom
wilde hij de klok, die nu eenmaal onvermijdelijke verder tikt,
terugdraaien? Hoe heeft hij het contact met de realiteit verloren? Wat is er gebeurd? Is het misschien het Dorian Gray syndroom van Oscar Wilde in een Japanse versie geweest?
James Michener, die indertijd een prachtig boek schreef over
de moord op Amerikaanse studenten aan de Kent University
die tegen de oorlog in Vietnam demonstreerden, zegt in The
New York Times dat hij niets betreurt in zijn leven, behalve misschien enkele boeken die hij had moeten schrijven en waar hij
niet aan toegekomen is. Terugdenkend aan de zelfmoord van
Ernest Hemmingway zegt hij: „It raises a fabulous number of
questions. It was so contrary to his public image. I didn’t know
Hemmingway well, but I knew his work and I knew his public
figure. It fooled me.” 205 Hoeveel mensen in Japan hebben zich
bij de neus genomen gevoeld door Mishima’s ultieme daad van
zelfvernietiging?
28 oktober 1985

07:00 uur
Ik had nachtmerries over mijn ouders en broer Theo. Ik werd
205 The New York Times, 8 september 1985.
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bedreigd met een drugsinjectie en een arrestatie, omdat ik de
injectie weigerde. Een detective had de handboeien al binnen
bereik.
Henk Herrenberg was vriendelijk, maar toch stond zijn gedrag
in schril contrast met mijn vorige vertrek vanwege zijn opmerking: „Nu ben je bij ons in dienst.” Dat was ook wel het andere uiterste. Het enige waar ik me toe verplicht, is een adviserende, consultantachtige functie, voor de Republiek Suriname.
En dan niet zoals het afgelopen jaar voor noppes, maar tegen
een bescheiden vergoeding, want ik moet ook leven. Ik wilde
eigenlijk niet weg zonder de handtekening van Bouterse onder
de letter of intent ten aanzien van Theo maar er was nog niets beslist. Theo moest eerst naar Suriname komen, en dan zou er
een besluit kunnen worden genomen. Ik overhandigde mijn
declaratie voor mijn aanwezigheid in New York en het leggen
van contacten met Elseviers en André Spoor van 2.200 dollar.
Hij vroeg hoeveel ik in Surinaams geld wilde hebben. Ik aarzelde, dacht na en zei: „Duizend gulden.” Ik weet wel, Hans
Teengs Gerritsen zou me voor geschift verklaren, want je wordt
alleen serieus genomen als je tonnen declareert. Daar doe ik
dus niet aan mee. Hij vroeg ook nog of de 2.200 dollar in Surinaamse guldens konden worden verrekend. Intussen ontving
ik tot op dit moment geen cent, dus het komt er op neer dat ik
New York en alles wat daar bijkwam aan Suriname heb voorgeschoten. Ik vond het trouwens niet aardig om Herrenberg er
opnieuw aan te moeten herinneren dat consultants in de hele
wereld minimaal duizend dollar per dag krijgen, plus onkosten.
Ik brak nog een lans voor André Haakmat. „Je moet aan Haakmat zeggen,” aldus Herrenberg, „dat het proces hier al veel te
ver gevorderd is om hem nog te kunnen inpassen.”
Paramaribo - Amsterdam
Omdat de foto van Nancy Reagan met Ingrid Bouterse in de
Surinaamse kranten stond, vroegen twee Surinaamse stewardessen aan mij tijdens de vlucht of de opname een slimme
montagetruc van het Bouterseregime was.
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29 oktober 1985

Amerbos
Er lag een brief van Osvaldo Cardenas.206 Ik denk dat ik zijn
boek over zijn periode als diplomaat in Suriname inderdaad
uitgegeven kan krijgen. Er lag ook een brief van Alexander
King van de Club van Rome.207 In New York las ik in The
New York Times 208 dat Michail Gorbatsjov hem had geschreven
in verband met ontwapeningsproblematiek. Gorbatsjov is zich
vanwege het boek van Anatoly Gromyko en Vladimir Lomeiko terdege bewust van het bestaan van de Club van Rome omdat zij er meer dan eens naar verwezen.
Er lagen ook twee brieven van de kwast Lurvink. Op 15 oktober was het aan „Beste Willem”, op 21 oktober aan „Zeer geachte heer Oltmans”. Hij is een sloddervos, dus laten we hopen dat het niet weer eens een Lurvink-signaal is van
ontstemdheid over iets onzinnigs.
Ik belde eerst Eduard die op het punt stond naar het vliegveld
te gaan voor een vlucht naar Tel Aviv. Ik zie hem pas over drie
dagen.
Ronald Gase belde dat André Spoor naar aanleiding van zijn
ontmoeting met Desi Bouterse in New York, zijns inziens
„een spectaculair artikel” in NRC Handelsblad had geschreven.
Ik zocht het meteen op. Inderdaad: eindelijk een fris geluid.
Maar dan ook gebaseerd op een gesprek vanuit the horse’s
mouth. Wanneer Spoor, zoals ik, in 1983 naar Suriname was gereisd en open had gestaan voor Bouterse door hem het voordeel van de twijfel te gunnen – en hetzelfde geldt voor andere
verstandige journalisten met enige internationale ervaring –
dan zou het plaatje Nederland-Suriname nu heel anders zijn
geweest. Maar het is altijd weer het oude liedje en een herhaling van het dekolonisatiedrama Indonesië. Journalisten zijn
hetze- of broodschrijvers, die er de voorkeur aan geven in te
spelen op heersende misvattingen en stereotypen thuis, om niet
te veel opschudding te veroorzaken. Intussen schilderen zij een
206 Zie bijlage 47.
207 Zie bijlage 48. Overigens was dit de laatste vriendelijke brief die ik van King kreeg.
208 The New York Times, 25 oktober 1985.

173

1985

■

MEM40revisie_MEM 26-05-16 13:20 Pagina 174

vals beeld van wat er werkelijk gebeurt en helpen aan alle kanten de werkelijke belangen van Nederlanders en Surinamers de
soep in. Ik heb uitvoerig beschreven hoe dit van 1956 tot 1962
ten aanzien van Sukarno, Indonesië en Nieuw-Guinea gebeurde, met alle gevolgen van dien. Suriname 1985 is een minireplica van het drama der gemiste kansen in Indië. Omdat men
de geschiedenis niet kent, herhaalt men tot in de eeuwigheid
dezelfde fouten.209 Trouwens, Bouterse kan tevreden zijn. Ik
heb mijn „dure geldje” ruimschoots opgebracht en trouwens
nog geen cent gezien.
De Enkelaars hebben mijn vriend Vladimir Lomeiko totaal uitgemolken tijdens zijn bliksembezoek aan Nederland. Carel
stuurde een privéjet naar Sofia om hem op te halen met Marcel
Enkelaar als begeleider. Het is wel aandoenlijk om alles op alles
te zetten om je zoon aan een toekomst te helpen – en hem en
passant toch bij Den Alerdinck betrokken te krijgen – terwijl
hij geen uitblinker is, laat staan als begeleider van de woordvoerder van de Sovjetminister van Buitenlandse Zaken. Ik vind
het nogal gênant dat deze Marcel deze missie werd toevertrouwd. Gedane zaken nemen geen keer. Ik haastte me naar
Lomeiko.210
„Das ist eine große Überraschung!” riep hij uit toen hij me zag.
We hadden gelegenheid alleen te spreken. Hij vertelde zelden
ergens op pad te zijn geweest waarbij alles zo slecht was geregeld als nu georganiseerd door Carel en Marcel Enkelaar. Zij
hadden hem volkomen gemonopoliseerd voor een televisiegesprek met de Amerikaan Walter Cronkite. Er waren problemen met televisieteams van AVRO en VPRO geweest. De VPRO
filmde hem 45 minuten „and then they did not broadcast my
interview for technical reasons” wat hem uiteraard flink had
geïrriteerd. Wat hem ook woedend had gemaakt, was dat hij
duidelijk van te voren had gezegd in het Russisch te willen
spreken, maar dat hij gedwongen was geweest toch Engels te
praten omdat de Enkelaars niet voor een tolk hadden gezorgd.
En Engels gaat hem minder vlot af dan Duits. Intussen gedroeg
Marcel Enkelaar zich, na het optrekken met de hoge gast, nogal over het paard getild. Nauwelijks heb je je hielen gelicht of
ze gaan met je zorgvuldig opgebouwde contacten aan de haal,
maar missen de fundamentele opvoeding er naar behoren mee
om te springen. Het was duidelijk dat Lomeiko uitstekend begreep dat hij in „andere handen” was gevallen.
De Sovjetdissidente Irina Grivnina is op Schiphol gearriveerd,
209 Zie bijlage 49.
210 Ik denk dat ik naar zijn hotel ging. Dat staat niet duidelijk in mijn dagboek.
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en werd door VVD-fractieleider Ed Nijpels verwelkomd. Haar
man en twee kinderen kwamen mee. De idioot Nijpels noemde de aankomst van deze ontevreden Russische dame „de
mooiste dag van zijn leven”. Ik schreef Nijpels dat ik de VVD
en hem in het parlement al eerder de meest onbedaarlijke onzin heb horen verkopen ten aanzien van de USSR, maar dit
sloeg alles. „Geen wonder overigens, omdat u zich met uw politieke clubje door imbeciele adviezen van Joris Voorhoeve laat
leiden. Deze belachelijke uitspraak maakt het alleen maar erger,
je bent gek.”
En Karel van het Reve moest natuurlijk bij Maartje van Weegen op het NOS Journaal het eminente belang van de komst van
mevrouw Grivnina komen onderstrepen. Wat weet Maartje
ervan? Geen moer. Er wordt door de NOS ingespeeld op hoe er
wordt gedacht. Niemand bekommert zich verder over de
vraag wat men feitelijk zou moeten weten.
Ik belde met André Spoor in New York. Niemand had hem
nog over zijn artikel over Suriname en Bouterse benaderd.
„Denken ze nu niet in Nederland: nu is hij gek geworden?”,
merkte Spoor op. Ik vertelde hem dat André Haakmat op televisie aan zijn artikel had gerefereerd en zijn artikel „briljant”
had genoemd. „Het zal zeker politieke gevolgen hebben.”
René Vaarnold zei een uitstekend gesprek met Adriaan van Dis
te hebben gehad, die om meer documentatie ten aanzien van
zijn werk had gevraagd. Guno zei dat ze het materiaal aan Van
Dis wilden verkopen. Ik vroeg of ze gek geworden waren.
Ik belde Volodja Molchanov in Moskou, die vertelde dat zowel
hij als Lomeiko artikelen voor de Alerdinck Tribune had geschreven na de verzekering van Carel Enkelaar te hebben ontvangen dat Friso Endt niet de leiding zou hebben. Pure verlakkerij van Enkelaar dus.211
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Er lag ook een brief van Ernst Stock over een mogelijke Alerdinck Conferentie in het Hofburg-paleis, zoals ik met hem had
besproken.
30 oktober 1985

Ik belde met Lurvink voor hij naar New York vertrok. Hij was
boos op me, dus „zeer geachte” was bewust gezegd in zijn
brief. „Dat is geheel wederzijds,” antwoordde ik deze mijnheer. Ik zei nog steeds van mening te zijn dat hij me schandelijk
behandelde. Hij herhaalde dat het de schuld van Carel Enkelaar was. Zolang zijn eigen advocaat Slager erop wijst dat Lurvink met iedereen keet maakt, en nooit op tijd afrekent, weet
ik wel wie de boosdoener is. We zullen elkaar in New York
spreken met Spoor als „bemiddelaar”. Ik lichtte hem verder in
wat er zoal was gebeurd, wat hem deed verzuchten: „Ik kan op
jou niet boos zijn.”
Ik lunchte met Jan en Babette Cremer. Zij vond het doodzonde dat Eduard een nicht was. Ook de Hongaarse ambassadeur
kwam lunchen. We hebben een werkbezoek voor Jan aan
Boedapest geregeld. Mijn vriendin Anna Bebrits gaat nu na het
uitwisselen van telegrammen ook mee doen aan Den Alerdinck. Het diner met Lurvink en mij in het Hyatt in Boedapest, toen we op weg waren naar Varna, heeft opnieuw vruchten afgeworpen.
Ik belde eindelijk met Peter in Johannesburg. Hij maakt het
uitstekend. Edwin van Wijk en hij wonen voorlopig in een
hotelsuite. Hij wil graag het nieuwe boek van Laing lezen. Ik
had dat al voor hem had aangeschaft, maar in de auto laten liggen die me in New York naar het vliegveld had gebracht. Ik
schreef Peters moeder in Tilburg dat alles goed is met haar lievelingszoon.
In de kranten lees ik dat premier Rajiv Gandhi in Den Haag is
geweest en zelfs op het Catshuis heeft gelogeerd.
Er zijn 3,7 miljoen handtekeningen verzameld door het Komitee Kruisraketten Nee (KKN) onder leiding van Sienie Strikwerda. Men is in de Houtrusthallen bijeen gekomen en premier Lubbers, die de rotdingen gaat plaatsen, heeft zich in het
hol van de leeuw gewaagd. VVD’er Joris Voorhoeve was natuurlijk „niet onder de indruk” van het volkspetitionnement.
Lubbers was volgens Mient Jan Faber „bloednerveus” en werd
eerst het spreken belet, maar later kon hij zijn woordje doen.
Intussen is op dit moment een gigantische rel aan de gang. Ambassadeur Blatov heeft gisteren premier Lubbers uitgenodigd
om in Moskou te komen praten met premier Nicolai Ryzhkov
176

31 oktober 1985

Cecile van Lennep belde al vroeg. Ook zij had Ernst van Eeghen op televisie gezien. Zij adviseerde hem niet in de steek te
laten. „Jij kunt vergeven, denk er nog maar eens over na.” Ik
heb inderdaad voor het eerst in jaren Van Eeghen geschreven:
„Beste Ernst, heb je televisieoptreden – en dus wat je in Moskou hebt uitgespookt – gezien. Ik vind dat je het prima hebt
gedaan. Willem.”
De sceptische en zurige manier waarop de pers weer op de activiteiten van koopman Van Eeghen reageert, is typisch Hollands. Hans van Mierlo van D66 die zegt zijdelings bij de missie
van vredesapostel Ernst van Eeghen betrokken te zijn, onthulde het bestaan van een telegram waarin Lubbers naar Moskou
werd uitgenodigd. Volgens de Volkskrant heeft Lubbers steeds
gezegd dat ieder signaal tot 1 november betekenis zou kunnen
hebben. „Ik heb daarop gehoopt en erom gebeden,” aldus de
premier.

Moskou nodigt Lubbers uit tot
gesprek over beslissing kruisraketten
Nu is er een (via gebeden verkregen) signaal uit Moskou en
gaat Lubbers nu ook? Dat is de vraag.
Eindelijk arriveerde Eduard in mijn lievelingstrui en het leren
jack dat ik voor hem uit Bulgarije had meegebracht. Hij liet me
hem omhelzen. We stonden voor het eerst in lange tijd weer
even „in elkaar”. Hij waarschuwde me subtiel om niet opnieuw overheersend te zijn. Het werd weer een van die unieke
middagen samen. We spraken af samen naar Parijs te gaan in
december.
Washington spreekt de kletspraatjes tegen dat er in Suriname
Libiërs bezig zouden zijn om terroristen op te leiden. Libië
heeft een zogenaamd „volksbureau” in dat land waar zes tot
acht diplomaten aan verbonden zijn. Het verhaal dat 200 Libiërs bezig zouden zijn terroristen voor Bouterse op te leiden,
komt natuurlijk van de zogenaamde Surinaamse bevrijdingsraad, die dit soort onzin door de BVD en andere idioten krijgt
177
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over de plaatsing van kruisraketten. Dit heeft Ernst van Eeghen
bij terugkeer uit Moskou bij Pieter de Vink in Panoramiek op
NOS televisie meegedeeld. Hierdoor is de spanning in het kabinet over de zaak flink opgelopen, meldde het Algemeen Dagblad.
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ingefluisterd. De door niemand gecontroleerde inlichtingendienst in democratische landen opereren als staatjes binnen de
staat en veroorzaken alleen maar calamiteiten omdat een bepaald soort individuen nooit is losgekomen van rovertje en reizigertje spelen.
Oud-minister Molly Geertsema van Binnenlands Zaken heeft
op 24 oktober 1985 in NRC Handelsblad een opzienbarend artikel gepubliceerd over het vraagstuk van de ministeriële verantwoordelijkheid over de veiligheidsdiensten. Iemand die om
politieke redenen als minister wordt benoemd en uit hoofde
van die functie ook verantwoordelijk is voor de BVD, wordt –
zo meldde Geertsema – met de grootste argwaan begroet. Een
man aan het hoofd „die niet eens gescreend is”! Om dit experiment toch te doen slagen zal de minister een absolute vertrouwensbasis met het hoofd van dienst moeten opbouwen – in de
ijdele hoop dat dit slaagt. Want anders krijgt de nieuwe bewindsman nauwelijks de informatie waar het allemaal om gaat.
De volgende pijnlijke vraag is: kan de nieuwe minister zich
permitteren een onderzoek naar het hoofd van dienst in te stellen om te controleren of hij niet belazerd wordt? Voortdurend
had Geertsema de vaste commissie voor de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer op gezag van zijn
BVD-medewerkers verklaard dat er geen dossiers over bepaalde
personen en instellingen bestonden. Geertsema rook echter
lont en besloot een poging te ondernemen te achterhalen of
het hoofd van de dienst informatie had verstrekt in overeenstemming met de waarheid. „Daartoe begaf ik mij op een dag,
vergezeld van de secretaris-generaal, onaangekondigd naar het
hoofdkantoor van de BVD, en meldde mij bij het hoofd van
dienst. Ik kan niet zeggen dat hij oprecht verheugd was toen ik
hem het doel van mijn komst meldde.”
Geertsema, ook niet van gisteren, posteerde zijn secretaris-generaal bij het hoofd van dienst om te voorkomen dat er subversieve tegenorders zouden worden gegeven terwijl hij zich
naar de dossiers in de kelders van het gebouw begaf. De conclusie van Geertsema was dat de door het hoofd van dienst verstrekte gegevens voor de volle honderd procent door de dossiers werden gedekt. „Uiterst tevreden verlieten vervolgens de
secretaris-generaal en ik het pand.” Daar zie je maar weer een
illustratie in zwart en wit, in diens eigen bewoordingen met
diens eigen pen geschreven, van de grenzeloze naïviteit van
Nederlandse ministers van Binnenlandse Zaken die kennelijk
in de verste verte geen kaas hebben gegeten van hoe inlichtingendiensten opereren. Natuurlijk klopte de informatie van het
178
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Ernst van Eeghen was driemaal in Moskou de afgelopen weken. Hij heeft dus wereldkundig gemaakt dat hij met Georgii
Arbatov het telegram aan Lubbers om te komen praten heeft
opgesteld. Daarin was overigens de voorwaarde dat Nederland
het besluit van 1 november om wel of niet kruisraketten te
plaatsen ook zou uit stellen, aanvankelijk niet opgenomen.
Lubbers gaf intussen de tekst vrij. Deze staat in NRC Handelsblad.
In een aanvullend gesprek met Maarten Huygen zegt Van Eeghen nu dat Lubbers een andere uitnodiging kreeg dan hem in
Moskou was getoond. Het is jammer dat heethoofden in Moskou niet begrepen dat een Nederlandse premier zich niet kan
veroorloven onder voorwaarden naar Moskou te reizen.
212
213
214
215

Zie bijlage 50. Ik meld dit vooral met het oog op de gebeurtenissen vanaf 1992.
De Telegraaf, 31 oktober 1985.
Trouw, 31 oktober 1985.
Elseviers, 2 november 1985, zie bijlage 51.
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hoofd van dienst, aan de minister verstrekt opdat hij in het parlement zou meedelen dat alles in orde was. Een spionagebaas
die leugens doorgeeft, zorgt er voor dat alle sporen die op leugens zouden kunnen wijzen, tijdig door de papiervernietigingsmachine worden gedraaid.212
Omdat Boudewijn en Fabiola 25 jaar geleden in het huwelijk
traden, zijn alle straffen van gedetineerden in België met drie
maanden verminderd. Ik kan me nauwelijks een onzinniger redenering of besluit voorstellen.
De Bhagwan Shree Rajneesh is in de VS gearresteerd, en naar
een gevangenis in de staat Noord-Carolina gevlogen. Hij
mocht via de televisie vertellen dat hij slecht was behandeld,
dat er dreigementen tegen zijn leven waren geuit en dat hij
geen enkele misdaad had begaan.213
De Universiteit van Utrecht verbreekt de samenwerking met
de Gadjah Mada Universiteit in Djogdjakarta vanwege het
voortduren van executies door het Suharto-regime.214 Die samenwerking had na het bloedbad van 1965 en1966 helemaal
nooit hebben mogen bestaan, zolang Suharto aan de macht is.
Het artikel van Jouke Mulder staat in Elseviers met een lullige
foto op de omslag. De tekst valt me erg tegen.215
Ik belde Pieter de Vink. Hij had geen zendtijd om een exclusief
interview met Desi Bouterse uit te zenden. René Eijbersen van
de NCRV was wel geïnteresseerd.
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Ik telefoneerde met Arbatov in Moskou. Ik zei te verwachten
dat Lubbers zou besluiten kruisraketten te plaatsen, maar dat er
hier verwarring bestond over twee versies van de uitnodiging.
„What do they want in The Hague,” zei Arbatov. „That Lubbers comes here to talk with us, after he already decided to
place the rockets, because in that case, he really comes to negotiate with us about herring and cheese. You can quote me.”
Vervolgens belde ik Ernst van Eeghen. Hij klonk als vanouds.
Het was in Moskou een keihard gevecht geweest. Arbatov had
hem dinsdagavond om 21:00 uur in Moskou verzekerd dat het
99,9 procent zeker was dat het telegram naar Lubbers zou uitgaan.
Later vandaag kondigde Lubbers aan dat de briefwisseling tussen hem en Michail Gorbatsjov zou worden vrijgegeven. Vandaag was het telegram uit Moskou in het kabinetsberaad nauwkeurig geanalyseerd. De premier zou nooit een uitnodiging op
voorwaarden kunnen accepteren. Het was ook „geen echte”
uitnodiging. De eerste keer noemde hij Ernst van Eeghen correct. De tweede keer refereerde hij aan hem als „het rozige
verhaal van de heer Van Eeghen”. Dat was niet eerlijk. Van Eeghen was op Berkenrode. Hij had Lubbers’ uitdrukking over
het rozige verhaal ook „erg vervelend” gevonden.
Ik besprak met Van Eeghen wat er nu het beste zou kunnen
worden gedaan. Volgens hem moest Moskou snel handelen.
Lubbers en Van den Broek zouden stante pede zonder voorwaarden naar het Kremlin moeten reizen. „Er is vandaag een
aantal mensen bij me geweest die me gevraagd hebben of ik
onmiddellijk opnieuw naar Moskou wil gaan. Vraag dit maar
aan Georgii Arbatov als je hem belt. Dan zit ik morgen op het
vliegtuig. Zeg hem ook maar dat ze door de wijziging van het
180

Kabinet besluit
tot plaatsen van
48 kruisraketten
Door onze redacteur J.M. BIK
DEN HAAG, 1 nov. – Nederland plaatst per eind 1988 op de basis Woensdrecht 48
kruisvluchtwapens. Maandag wordt daarover een overeenkomst met de VS aangegaan. Aan de Navo-partners wordt voorgesteld om de overige zes Nederlandse
atoomtaken na 1988 te beperken tot twee als de kruisraketten feitelijk zijn geplaatst:
het Lance-raketsysteem en de nucleaire artillerie (203 mm houwitsers).

Vanmiddag ben ik met René Vaarnold en zijn assistent Guno
naar het AMC gegaan om te zien of hij kon helpen met genezing van AIDS bij de voormalige danser Martin Scheepers. Hij
lag in F-6, kamer 128. Zijn zuster Paula van den Donk was ook
aanwezig. Zij vertelde: „Het is nu heel ernstig met hem. ‘Laat
die vrienden, Vaarnold en Oltmans maar komen,’ heeft Martin
gezegd, ‘ik wil afscheid nemen.’ Ik heb nu zes maanden met
mijn broer gesukkeld. De diarree en zijn bloed zijn erg dikwijls
over mijn handen gelopen.” Ik vertelde haar wat Vaarnold
dacht te kunnen doen en voelde dat ik haar meteen mee had.
Vaarnold droeg een vreemd, lang, gebloemd, geel gewaad. Dat
maakte het helaas meer een hocus pocus voorstelling dan ik me
had voorgesteld. De man van Paula arriveerde. Er volgde een
216 Ik vroeg me wel af of Van Eeghen de waarheid vertelde.
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telegram en de toevoeging van een voorwaarde wel de stoel
onder me hebben uitgetrokken.” Hij herbevestigde dat hij de
tekst van de uitnodiging aan Lubbers in Moskou niet alleen had
gelezen maar de term kruisraketten eruit had gehaald en nog
een woord had veranderd.216
Terwijl Van Eeghen tegenover NRC Handelsblad vanavond verklaarde: „Lubbers kan tot niets anders dan plaatsing beslissen,”
verkoos Lubbers de man een trap na te geven. Ik heb de meest
ernstige bedenkingen jegens de heer Van Eeghen – om gegronde redenen – maar hij is wel de enige die zich over deze
zaak het vuur uit de sloffen heeft gelopen.
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verhitte discussie op de gang. Vaarnold zei dat hij Martin maar
even behoefde te zien om te weten wat er moest gebeuren. „Ik
ben hier niet om te bedelen,” aldus de Surinaamse wintidokter, „het gaat om een mensenleven.” Ik besloot met Guno naar
beneden te gaan en Vaarnold zijn eigen gevecht te laten leveren. Na een uur kwam hij beneden en zei dat er zou gebeuren
wat Martin zelf wilde. Of ik hem kon vragen of hij met Surinaamse kruiden behandeld wilde worden. Met tegenzin ben ik
naar de ziekenkamer gegaan. Ik herinnerde me die mooie
blonde jongen uit de jaren vijftig, toen hij een gevierde danser
was in Amsterdam, die later naar New York verhuisde. Dat zou
zijn dood worden. Alleen zijn hoofd en wat er van over was,
stak boven de lakens uit. Het ging me door merg en been hem
zo terug te zien. Vreselijk. Ik „zag” hem zoals hij vroeger was.
Hij vroeg zelfs hoe het met de knie van Bertie Hilverdink was
in New York. Zijn geest was nog prima. Hij ging akkoord om
Vaarnold een poging te laten ondernemen, maar zijn zwager
Van den Donk hield vol dat de beslissing bij de behandelende
geneesheer Eeftinck Schattekerken zou moeten liggen. Dat
wordt dus niets, want een regulier arts zal niet gauw een Surinaamse bosarts ruimte geven. Ik wel.
Eigenlijk moet ik laten
zien hoe Elseviers het gesprek met Desi Bouterse
adverteerde met een tekening van „een Surinaamse
bosrover”.
Tekenend zijn ook de reacties van Hans van den
Broek en Frans Weisglas,
die eigenlijk ook uit Buitenlandse Zaken afkomstig is en als waakhond
voor de hetzevoerders van
Buitenlandse Zaken als zogenaamde volksvertegenwoordiger
optreedt.
Lubbers zei vanavond nog op televisie: „Voor mij is dit een
treurige dag.” Maar hij houdt de deur open voor een mogelijk
bezoek aan Michail Gorbatsjov. „We willen nog steeds wapenbeheersing en de aantallen helpen afbouwen. Daar zijn we al
zes jaar mee bezig. Ik hoop in hemelsnaam dat er niet wordt
gedacht dat nu alles is verloren.”
Ik belde Volodja Molchanov vanavond in Moskou. Hij vertrok
met de nachttrein naar zijn vriend Sergei, die ik ook ken, in
182
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Ik begon met premier Ruud Lubbers een woedende brief te
schrijven, vooral omdat hij publiekelijk Ernst van Eeghen belachelijk maakt.217
Opnieuw een hopeloze brief van Wout Woltz, een nieuwe illustratie van de mediocrity die hij is.218
Ik voerde een gesprek met Sergei Plekchanov in Moskou, de
assistent van Arbatov, die nog niet zelf op kantoor was. Ik legde
uit dat een reis van Lubbers nog steeds mogelijk was, wat Lubbers ook zelf op televisie had gezegd. Maar ik kreeg niet het
gevoel dat Sergei de betekenis van mijn boodschap werkelijk
begreep. „Did he say that?” vroeg hij bijvoorbeeld om met zijn
volgende opmerking meteen aan te geven dat hij het niet echt
begreep. Ik legde uit dat Lubbers wel open stond voor een oplossing, in tegenstelling tot Van den Broek. Indien Lubbers
eenmaal met Gorbatsjov had gesproken, zou hij gemakkelijk
bij Reagan binnen kunnen komen. Dit zou de voorbereidingen van de topconferentie in Genève ten goede kunnen komen.
Ik ben al weer op weg naar Schiphol.
Ik stuurde voor de zekerheid vanaf Schiphol nog een telegram
naar Arbatov:
217 Zie bijlage 52.
218 Zie bijlage 53.
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Leningrad. Het is duidelijk dat Carel en Marcel Enkelaar de
reis van Vladimir Lomeiko naar Nederland allerbelabberdst
hadden geregeld. Lomeiko had Volodja verteld dat het „afschuwelijk” was geweest. Een der ergerlijkste dingen was geweest dat de vlerk Marcel Enkelaar, Lomeiko voortdurend ongevraagd had getutoyeerd. „Iets wat jij in de vijftien jaar dat je
Lomeiko kent, nog nooit hebt gedaan,” aldus Volodja. „Marcel
moet toch wel de grenzen kennen.” Zo de oude zongen, piepen de jongen.
Volodja stelde drie onderwerpen voor om op Den Alerdinck
III te bespreken: Europa, VN en de ruimte. Ik zei: „Beter alleen
Europa en de ruimte, want anders doen we alles half.” Hij was
het met me eens. Ik gaf de informatie door aan Carel Enkelaar.
Dan houden we de tweede dag voor een off the record sessie van
journalisten onder elkaar.
Carel beklaagde zich tussen de regels door dat Frans Lurvink
steeds weer andere denkbeelden had, besluiten veranderde en
eigenlijk absoluut niet betrouwbaar was. Geen nieuws.
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Ik heb twee telefoongesprekken met Wim Klinkenberg gevoerd. In het eerste gesprek stelde hij dat nu alles verloren was.
Praten had geen enkele zin meer. Ik aarzelde hierdoor of ik Arbatov zou informeren. Ik dacht verder na en belde Wim opnieuw: „Wanneer ze 15 november de zaak in het parlement
bespreken, en Lubbers zou inmiddels terug zijn met positieve
mededelingen uit Moskou, hoe zou het parlement dan achter
het regeringsbesluit van gisteren kunnen staan?” Hij sputterde
niet meer tegen. Omdat mijn vlucht naar New York vertrok,
vroeg ik Wim de heer Van Eeghen in te lichten, wat hij toezegde.
Amsterdam - New York
De Moskouse Literaturnaya Gazetta heeft uit een krant in India
het bericht overgenomen dat de CIA het AIDS-virus opzettelijk
zou hebben verspreid.219 Die veronderstelling lijkt zeer gortig,
maar ze zijn in Washington inderdaad tot alles in staat.
De Tijd heeft de teksten van de geheime correspondentie tussen Michail Gorbatsjov en Ruud Lubbers gepubliceerd.220
In gesprek met Maurits Schmidt legt Van Eeghen vanmorgen
uit wat er is gebeurd. Hij bevestigt in alle toonaarden hoe Arbatov „een heel grote rol” in de jongste gebeurtenissen heeft
gespeeld, wat ongetwijfeld waar is. Laat ik maar eens voor een
keer in herinnering roepen dat ik verantwoordelijk ben geweest voor het bij elkaar brengen van Arbatov en Ernst van Eeghen.221
James Markham maakt in The New York Times duidelijk dat het
kruisrakettenbesluit in Den Haag aan de vooravond van de
Conferentie van Genève met enige opluchting is ontvangen in
219 NRC Handelsblad, 31 oktober 1985.
220 Zie bijlage 54.
221 De Volkskrant, 2 november 1985.
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The New York Times, 2 november 1985.
De Volkskrant, 31 oktober 1985.
U.S. News & World Report, 28 oktober 1985.
NRC Handelsblad, 02 11 1985, Moham Ram.
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Washington. Na gehakketak dat zes jaar heeft geduurd, is de
kogel door de kerk en ook de NAVO is opgelucht.222
Uit een hoofdartikel in de Volkskrant 223 blijkt wat een farce het
parlement zo langzamerhand is geworden. De Tweede Kamer
besprak de controle op de geheime diensten. „Verbazingwekkend en teleurstellend,” schrijft de krant, „was de lauwheid
waarmee de parlementaire controle op de geheime diensten
(en het beleid van ministers op dat punt) werd behandeld.” Er
is in het geheel geen controle, tenzij je het afdalen van Molly
Geertsema naar „geschoonde” BVD-kelders als „controle” aan
de man zou willen brengen.
„Day and night” aldus U.S. News & World Report,224 „America’s youths are enticed by electronic visions of a world so violent, sensual and narcotic that childhood itself appears under
siege.” Het gaat om niet minder dan 66,5 miljoen jongeren onder de negentien jaar. Onderzoek heeft aangetoond dat
„teenagers listen to an estimated 10.500 hours of rock music
between the seventh and twelfth grades alone, just 500 hours
less than the total time they spend in school over twelve years.”
Liedjes als Suicide Solution, Necrophilia en Dancing in the Streets
zijn voor jongeren geschreven. „Prince sings a tribute to incest
in Sister. Judas Priest’s Eat Me Alive describes oral sex forced at
gunpoint. A video by Frankie Goes to Hollywood portrays a
rape in a gay bar. One by Duran Duran simulates a lesbian encounter. Televised violence is so pervasive that the average
high school student by graduation has seen 18.000 murders in
22.000 hours of television viewing – that is twice as many
hours as spent in the classroom. Violence in Rambo includes 44
specific killings for an average of one death every 2,1 minutes
in a 93-minute film.” Dergelijke „mental pollution” is in de
Sovjet Unie ondenkbaar. Daar zitten ze opgescheept met het
andere uiterste.
Mohan Ram meldde in NRC Handelsblad 225 dat het imago van
Indira Gandhi binnen een jaar na haar dood beneden het vriespunt is gedaald. Een hoofdredacteur, die bekend stond als een
fervent volgeling van Indira Gandhi, maakt haar nu zwart als
„een bejaarde, starre leider met een beperkte geest”. Terwijl
zijn moeder in sneltreinvaart wordt ontheiligd, wordt haar
zoon Rajiv met loftuitingen overgoten. Het blijft doodzonde
dat Indira nooit aan het vertellen van haar eigen verhaal is toe-
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gekomen, zoals ik nog bij het laatste gesprek met haar met
klem adviseerde. Ze antwoordde er absoluut geen tijd voor te
hebben. Nu is het voor iedereen vrij haar naar beneden te halen, waarbij voor toekomstige geschiedschrijvers haar eigen
weerwoord ontbreekt.
We naderen New York. De herfstkleuren van Long Island zijn
prachtig.
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3 november 1985

Hyatt Hotel
Frans Lurvink had het Plaza Hotel reeds verlaten toen ik gisteren arriveerde. Hij was onderweg naar het buitenverblijf van
Donald Kendall van Pepsi Cola in Connecticut.
Ik had een lang gesprek met André Spoor. Premier Lubbers
had tegen Wout Woltz opgemerkt: „Ik heb altijd veel bewondering voor Spoor, maar zijn recente artikel over Suriname laat
zien dat hij er niet van op de hoogte is.” Ik antwoordde: „Wees
maar tevreden dat je Bouterse nu zelf hebt ontmoet. Lubbers
heeft zijn achterste nog nooit gezien en gaat af op wat de haatdragende Haagse bureaucratie over hem laat zien.”
Spoor vertelde dat hij voor zijn gesprek met Bouterse en erna
naar het Amerikaanse State Department was gegaan om van
zijn bevindingen melding te maken. Wat is dit in godsnaam?
Waarom doet hij zoiets? Als hij naar de Nederlandse ambassadeur in Washington was gegaan om Den Haag van dienst te
zijn bij het beoordelen van Spoors indruk van Bouterse, oké.
Maar Washington? Toch blijkt het nuttig te zijn geweest. „Ze
waren op het State Department helemaal niet zo op de hoogte
van de Surinaamse Bevrijdingsraad in Nederland,” zei Spoor.
Hij meldde eveneens dat professor Frits van Dam, nu werkzaam bij het Internationaal Monetaire Fonds in Washington,
NRC Handelsblad had gewaarschuwd in december in Nederland
te zullen zijn en met de redactie te willen spreken over Suriname „juist ook omdat ze in Den Haag op de verkeerde lijn zaten.” Ik heb Bouterse een en ander in een brief gemeld.
Over Frans Lurvink was André buitengewoon ontwijkend. Hij
en Lurvink laten zich weer erg negatief uit over Carel Enkelaar. Ze zijn ervan overtuigd dat „alle” negatieve publiciteit
rond Den Alerdinck aan Enkelaar te wijten is. Dat is dus bepaald onwaar. André is wel geporteerd voor deelneming van
Erik Jurgens in het bestuur. Hij was echter zeer tegen een uitnodiging aan Henk de Mari van De Telegraaf om Den Alerdinck III in Moskou bij te wonen. Hij vindt Lurvink veel slimmer dan Van Eeghen. Voor mij is het lood om oud ijzer, al is
Lurvink nog een grotere schurk dan Van Eeghen. Bovendien is
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Lurvink een geboren proleet. Spoor blijft Lurvink zien „als een
keurige mijnheer”. Dan zou hij eens met Toon Quarles moeten bellen, die Lurvink binnen het Philips-concern kan duiden.
Bovendien hebben we beiden deze afgelopen maanden veel te
veel met Lurvink meegemaakt, om niet deze vervelende maar
onvermijdelijke conclusie te moeten trekken. Hij staat echter
aan het hoofd van een organisatie – met zijn poen – die de proleterigheid van de baas van het spul overstijgt. Den Alerdinck
als denktank voor journalisten zou moeten slagen. Dan neem
je Lurvink maar op de koop toe.
Vanavond belde Frans Lurvink me uit Connecticut nadat hij
twaalf uur met de Kendalls van Pepsi had doorgebracht. Zou
hij een minuut hebben bedacht dat hij daar zat omdat ik in
1971 met de Club van Rome begon en naar Moskou reisde?
Ik zei iets in die richting. Hij antwoordde: „Willem, we hebben dit samen volbracht, want ik heb vandaag ook mijn best
gedaan. Ik heb Kendall gezegd: ‘Ik ben niet rijk, maar ik wil dit
bereiken en tot een succes maken’.”
4 november 1985

Vier Sovjetjournalisten hebben een interview met Ronald
Reagan gehad. The New York Times meldt dat Izvestia, welke
hier een pagina over afdrukte, bepaalde opmerkingen van Reagan had weggelaten.226 Zo heeft Izvestia niets vermeld over de
uitspraken van Reagan dat Sovjettroepen de regering in Afghanistan installeerden, dat het Warschaupact meer troepen heeft
dan de NAVO en dat de VS na de Tweede Wereldoorlog hadden
voorgesteld atoomwapens onder internationale controle te
brengen.
U.S. News & World Report kondigt op de omslag aan dat Ronald Reagan zich gereed maakt voor Genève. Het is een walgelijk plaatje, maar zo is de denk- en gevoelswijze in dit land
inderdaad.227
De vervolging van Bhagwan Shree Rajneesh houdt aan. Het
werd geweigerd hem op borg vrij te laten. Een misselijk zaak
die laat zien hoe klein een groot land kan zijn. Overigens heb
ik in de The Rajneesh Times de tekst over zijn banvloek aangaande homo’s gevonden.

226 The New York Times, 4 november 1985, door Serge Schmemann.
227 U.S News & World Report, 4 november 1985. Zie bijlage 55.
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Ik ontmoette om 10:40 uur
Albert Eisenstat, vicepresident en advocaat van Apple.
Hij bevond zich in suite
4408 van het Helmsley Palace Hotel. John Sculley zat
er precies boven in suite
4508. We overlegden bij een kop koffie. Albert is belast met de
operatie en had geadviseerd niet beneden Michail Gorbatsjov
te beginnen. Ik legde uit dat dit in Moskou anders werkte, en
je juist beter iemand niet direct onder vuur moet nemen maar
dat een omweg via bijvoorbeeld Arbatov een veiliger methode
is om uiteindelijk te slagen. We zaten meteen op dezelfde golflengte.
Om 11:00 uur gingen we naar Sculley. Een team van The New
York Times verliet juist zijn suite. John las de brief voor die hij
aanvankelijk tot Gorbatsjov wilde richten. Nu wilde hij beginnen met „our mutual friend, Willem Oltmans”. Ik zei meteen
189
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(dat had ik in de jaren van de groep Rijkens van Emile van Konijnenburg geleerd): „John laat mij eruit. Wanneer je mij die
brief voor Arbatov meegeeft, is dat voldoende introductie.”
Dat zou hij ook zo doen.228 Terwijl John tegen Eisenstat en mij
zei: „Maken jullie de brief maar gereed,” stelde Al voor: „Perhaps, I prefer first to call once more ambassador Hartman.” 229
Ik kon mijn oren nauwelijks geloven. Het leek Spoor wel. Ik
heb nog nooit sinds ik in 1971 in Moskou begon te werken iemand, wie dan ook, binnen of buiten overheden om advies gevraagd, laat staan in mijn vak. Ik vaar op eigen kompas en naar
eigen oordeel. Altijd. Eisenstat wilde de brief van John Sculley
en Apple eigenlijk het liefste via de Amerikaanse overheid naar
Moskou verzenden. Ik overtuigde de heren dat er geen betere
manier was dan om mij de brief aan Arbatov te laten overhandigen, bijvoorbeeld in Genève.
Albert en ik keerden vervolgens naar zijn suite terug. Ik sneed
de condities aan waaronder ik voor Apple zou werken. Ik zei
hierover gaarne een voorstel af te zullen wachten. „How much
time you think you’ll work for us.”
„Why don’t we agree on a flat fee for two years, to be paid
each January first and I am available at all times,” stelde ik voor.
„Or, to be paid each quarter.”
„Fine.” Ik vroeg mijn vergoeding in dollars over te maken op
mijn rekening bij Vontobel in Zürich. Ik verliet het Helmsley
Palace in een plezierige stemming, alsof ik niet kon geloven dat
dit allemaal werkelijk was gebeurd. In het Hyatt belde ik eerst
mijn broer Theo in Zwitserland.
5 november 1985

Alsof de duvel ermee speelt, brengt The New York Times vanmorgen een artikel van Fred Hechinger, SOVIET SCHOOLS BEGIN A COMPUTER CURRICULUM. Dit is het uitgelezen moment
voor Apple die markt binnen te komen. „Soviet educators
have begun a nationwide computer science program for the
9th and 10th grade, that has everything except computers,” aldus Hechinger. De staatsuniversiteit in Moskou heeft 60.000
onderwijzers opgeleid voor dit doel. Er zijn anno 1985 in de
USSR echter 90 miljoen leerlingen in lagere en middelbare
scholen. Er zijn slechts 4.000 computers beschikbaar voor dit
doel in het grootste land ter wereld. In de VS hebben 41 miljoen scholieren de beschikking over een miljoen computers.
Op dit moment zou de Sovjet Unie een miljoen computers
228 Zie bijlage 56.
229 Arthur Hartman was de Amerikaanse ambassadeur in Moskou.
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moeten hebben om er een per school te kunnen toewijzen stellen de Sovjetautoriteiten. „Personal computers for home use
are not available in the USSR.”
De 4.000 computers die er op dit moment op de scholen in gebruik zijn, werden in Japan aangekocht. Het zijn Yamaha-computers „modified to Soviet specifications at an affordable price”.
Fred Hechinger wijst er op dat de vicepresident van de Academie van Wetenschappen van de USSR, Evgeny Velikhov, ook
hoofd is van het Instituut voor Informatie Problemen. De sovjets hebben de Apple II nagebouwd en noemen deze „Agat”.
Ik begrijp hieruit dat ik Velikhov nodig heb om de zaken met
Apple er door te drukken.
Om 10:15 uur ontmoette ik Frans Lurvink. André Spoor verscheen om 10:45 ten tonele. Lurvink wappert nog steeds met
een zogenaamd „voorlopige lijst” van geïnteresseerden in Den
Alerdinck en zet er wat de USSR betreft al mijn vrienden op:
van Jermen Gvishiani, één van mijn beste vrienden in Moskou,
tot en met prinses Paola van België toe. Ook Friso Endt prijkt
nu onder Volodja Molchanov als medewerker van de Alerdinck
Tribune. Dries van Agt staat er eveneens op, evenals enkele
Arabische prinsen. Daarop greep André gelukkig in door zijn
vraagtekens te plaatsen of het correct was wat hij deed.
Donald Kendall was inmiddels Lurvinks beste vriend geworden. Ze waren samen naar het hoofdkwartier van Pepsi gereden. Kendall had te zijner ere alle lichten en fonteinen aangestoken. Kendall zou hem hebben geadviseerd: „Stay away from
the Club of Rome.” Daar geloofde ik geen woord van, wat ik
hem ook zei. Hij gaat nu Kendalls naam tot het uiterste uitmelken, ten eigen bate. Er was gedonder over een film over Den
Alerdinck, wat allemaal door Enkelaar was ontketend. Gelukkig liep Carels contract per 1 november af. Lurvink had Carel
een pittige brief geschreven, ook aangaande zijn pogingen zijn
zoon Marcel in de organisatie binnen te krijgen. Ook hoefde
Link van Bruggen niet langer mee te doen, terwijl die er eerst
bij hoog en bij laag bij moest zijn. Ik zag de eerste ontmoeting
met Lurvink en Enkelaar weer voor mij, waarbij Frans aan
onze voeten lag en ons in alle toonaarden bezwoer (en volledig
volmacht gaf) zijn initiatief van de grond te krijgen. Wat een
ladelichter is die man. Toch zal ik er een stokje voor steken dat
Enkelaar een trap na krijgt van Lurvink. Wat me ook weer opviel, was dat Lurvink een lamzakkerige slappe hand geeft. Advocaat Slager had hem gewaarschuwd: „Oltmans haat je nu.”
Dat is onjuist. Ik minacht Lurvink. Slager schijnt zelf al met opstappen te hebben gedreigd.
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Ik heb overigens Slager een briefje geschreven dat ik nieuwe
beloften van Lurvink had gekregen, en bereid was te blijven
om te helpen proberen iets van Den Alerdinck te maken. Slager had al voorgesteld de naam van John Sculley op het lijstje
van steunpilaren te zetten. Ik vroeg Lurvink en Spoor mij te
verzekeren dat ze Sculley niet zullen benaderen om niet ook
dat contact voor mij te verpesten. Daarop specificeerde Spoor:
„Dus Frans, dat jij ook niet via Kendall in de richting van Sculley iets vraagt of onderneemt.”
Er was nog iets waar beide heren me mee overvielen. Ze vertelden dat Vladimir Lomeiko tijdens diens laatste verblijf in
Amsterdam geregeld aan de Enkelaars had voorgesteld, dat het
bestuur de tweede man van Arbatov, Bogdanov, zou uitnodigen om deel te nemen aan de leiding van Den Alerdinck. „Hoe
kunnen jullie je een dergelijk verzoek laten aanleunen? Wanneer jullie hier op in zouden gaan, betekent dit dat de KGB in
het bestuur zit. Dat kan dus niet,” zei ik.
Ik neem TWA vlucht 91 naar Schiphol.
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Amsterdam

6 november 1985
KLM-bus

naar Centraal Station Amsterdam
Wanneer je je ogen open houdt en werkelijk kijkt, zie je aan
de meeste mensen dat er een streepje door loopt. De kleinste
details verraden de bezopenheid. Oudere potten zijn eigenlijk
als ouder nichten „exotische dieren” in dit carnaval des animaux.

Zoals De Telegraaf Arnold Burlage, Guido van de Kreeke en
andere anti-Bouterse agitatoren als „journalisten” aan de lezers
verkoopt, zo wil hoofdredacteur Ron Abram niet achter blijven met zijn concurrerende Algemeen Dagblad, dat vanmorgen
met een nieuwe onzinkop
over de hele breedte van de
krant komt.
Het is niet waar wat het Algemeen Dagblad naar het Nederlandse publiek toeschreeuwt,
maar wie doet er wat aan?
Professor Frits van Dam zou
ook eens met Ron Abram
moeten gaan praten. Er is
echter geen kruid tegen de
anti-Bouterse-campagnes gewassen.
De CIA en KGB maken er toch
wel een potje van. Nadat Vitaly Yurchenko met veel fan193
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fare als een van de belangrijkste KGB-officieren die ooit naar het
Westen overliep met open armen in Washington was binnengehaald, is dezelfde mijnheer met evenveel kabaal weer vrolijk
naar het Kremlin teruggekeerd. De KGB’er gaf een druk bezochte persconferentie in de Sovjetambassade in Washington
en vertelde dat hij met de directeur van de CIA, William Casey,
een ontmoeting had gehad in het hoofdkwartier van de CIA in
Langley, Virginia, inclusief een gezellig etentje in de privé-eetzaal van de spionagebaas. Hij zei nu trouwens dat hij deze zomer door Amerikaanse agenten in Rome met drugs was bewerkt en was ontvoerd. Hij was gewoon een gevangene van de
CIA geweest. De man gaat nu weer naar Moskou terug. De
waarheid over dit geval zullen we waarschijnlijk nooit weten.

Lubbers zoekt kennelijk nog steeds naar een uitweg voor het
kruisrakettenprobleem, wetende dat miljoenen burgers er tegen zijn. Hij zelf in zijn hart misschien ook wel. Joep Bik berichtte eveneens op 4 november (toen ik al in New York was)
dat er in Den Haag „algemene irritatie” is ontstaan over het solistische optreden van de premier aangaande zijn contacten in
Moskou. Ook het feit dat Lubbers zijn gast, de Indiase premier
Rajiv Gandhi, had verzocht in Moskou bij Michail Gorbatsjov
zelf te informeren of er nog nieuwe mogelijkheden waren,
194

Aan Harvard woedt al enige tijd een belangrijke rel over een
bepaalde som geld die professor Nadav Safran, hoofd van het
Center for Middle Eastern Studies, heeft. Safran heeft een boek
over Saoedi-Arabië geschreven met als onderzoeksdouceurtje
een bedrag van 107.430 dollar beschikbaar gesteld door de CIA.
Als we die kant op gaan – de hemel mag weten of dit hier te
lande niet ook zo gebeurt – dan is het hek toch echt van de
dam. Wetenschappelijk (veronderstelde) publicaties gefinancierd door de cloak and dagger boys.231
Ernst van Eeghen maakte me attent op een artikel over hem in
de Haagse Post. Ook Diplomaticus doet weer een duit in het
zakje.

230 De Volkskrant, 6 november 1985, door Opland. Het was erg oneerlijk jegens Lubbers.
231 The New York Times, 5 november 1985, door Colin Campbell.
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heeft VVD-ministers veel ergernis bezorgd. Waarom? De man
probeerde een uitweg te zoeken, opdat hij met goed fatsoen
die rotdingen niet behoefde te plaatsen.
Vanmorgen komt Opland met een tekening welke voor zichzelf spreekt.230
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Naar het zich laat aanzien zal er rond het
jaarwende met de komst van de New Yorkse NRC Handelsblad-columnist André
Spoor ook geen sprake zijn van any dull
moment. Eind oktober publiceerde Spoor
op de opiniepagina van zijn krant een pregnant pleidooi om de relatie met Bouterse’s
Suriname snel te verbeteren. Tijdens Bouta’s visite aan de jubilerende VN te New
York had Spoor met de legerleider van gedachten gewisseld, en het was hem opgevallen dat menig ander land dan het onze
hem wel serieus neemt. In dat licht bezien
kenschetste Spoor de Nederlandse attitude
jegens Paramaribo als ‘enigszins beschamend’ en ‘in zeker opzicht ook belachelijk’.
Hoe geserreerd de columnist zijn opstelling ook verwoordde, zijn stellingname
deed toch sterk denken aan die van Spoors
goede kennis Willem Oltmans, hoewel die
de zaken op luider toon poneert. Spoors
verhaal komt ons des te opmerkelijker

voor nu het weekblad dat hij dezer dagen
gaat bestieren vorige week met een coverstory kwam, bestaande uit, een ouderwets
van-dik-hout-zaagt-men-planken-interview
met de bevelhebber, afgenomen in het
New Yorkse Grand Hyatt Hotel. Over de
ambiance wordt door reporter Jouke Mulder opgemerkt: „Ook mevrouw Bouterse
zal bij gebrek aan vaardigheid geen gebruik maken van de Steinway-vleugel die
in de suite domineert. Wel zal de Surinaamse ploeg driftig de gevarieerde huisbar benutten.”
Het heeft er alle schijn van dat in de
Amsterdamse Spuistraat bij het aantreden
van de liberal Spoor niet alleen de buitenlandredactie zich qua havikachtigheid inzake de Oost-West-verhouding zal dienen
te temperen. Ook op de Suriname-desk
lijkt het straks matten geblazen inzake de
te voeren policy.
Diplomaticus

•

Joris Voorhoeve handelt als propagandist van het Afghaanse
verzet tegen de USSR en gaat „militaire dump kleding” van het
Nederlandse leger naar Afghanistan sturen. Wanneer zal die
man ontmaskerd worden? Hij is niet in orde.
7 november 1985

Amerbos
Moskou zit vijf dagen dicht vanwege de nationale viering van
de grote Oktoberrevolutie. Ik heb geen zin naar de receptie
van ambassadeur Blatov te gaan, al ben ik uitgenodigd.
Vreselijk, vreselijk nieuws. Jan van Wieringen ligt ziek bij zijn
ouders in Putten en heeft AIDS. René Vaarnold moet er onmiddellijk met zijn Surinaamse geneesmiddelen heen. Maar zouden ze hiervoor open staan? Ik belde Adriaan van Dis, die ervan op de hoogte was, maar overigens Vaarnold schijnt te laten
schieten. Ik heb Jan geschreven.
Minister Rietkerk (Binnenlandse Zaken) heeft gezegd dat de
spionagediensten uit het Oostblok hier in stijgende lijn activiteiten ontplooien. „Dat gebeurt niet zonder succes.” Eigenlijk
geloof ik er niets van, maar goed, dit zegt de man.232
John Pearson van BusinessWeek publiceert het omslagverhaal
233
GORBACHEV’S RUSSIA. „The Soviet Union clawed its way to
232 NRC Handelsblad, 7 november 1985.
233 BusinessWeek, 11 november 1985.
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234 Ik zit met mijn initiatief met Apple in 1985 wel in de roos.
235 Wat ook in Moskou in 1985 nog niet duidelijk was, was dat SDI en de ruimteoorlog
slechts bluf was van Reagan om de sovjets de stuipen op het lijf te jagen. Met succes:
ze zijn er in getrapt.
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superpower status at horrendous cost. Joseph Stalin’s industrialization drive was brutal, the World War II victory that brought
Eastern Europe under Soviet control was bloody, and Russians
sacrificed living standards for decades to pay for a massive nuclear buildup. Now, Michail Gorbachev, the Communist Party’s new General Secretary, faces an alarming prospect that the
country may, during his tenure, lose its ability to sustain that
hard-won status,” schrijft Pearson. „The overriding priority
that shapes all actions is to make sure that doesn’t happen.”
Pearson zet uiteen hoe de afgelopen tien jaar de Sovjeteconomie is teruggelopen, „ran out of steam”. Die economie moet
de hoeksteen vormen voor de wereldmacht van de USSR en de
„global political role” die er aan parallel loopt. „More ominous
for Gorbachev, Russia is falling badly behind in technologies
such as computers that are crucial to the nation’s future
strength – economic and military.” 234
De Amerikaan is ook met Arbatovs assistent, mijn goede vriend
Sergei Plekchanov, gaan praten in Moskou. Er werd openlijk
toegegeven dat om de Sovjeteconomie weer op volle toeren te
krijgen, een wapenwedloop in de ruimte, welke Ronald Reagan de USSR eigenlijk opdringt door te schermen met SDI en
een schild in het heelal tegen een regen van vijandige raketten,
inderdaad tot gevolg zou hebben „that we reconsider our plans
for economic development”. Zo stelt Plekchanov.235
Gorbatsjov maakte „labor dicipline” enkele dagen nadat hij in
maart 1985 de macht overnam „his top priority”. Hij mobiliseerde de 18 miljoen man en vrouw sterke CPSU om druk uit te
oefenen op alle niveaus van de Sovjeteconomie. „The system is
bigger than he is,” aldus Marshall Goldman, Sovjetspecialist op
Wellesley College. Het zou Nikita Chroetsjov niet lukken
evenmin als premier Aleksei Kosygin, terwijl Joeri Andropov
overleed voor hij hervormingen kon doorvoeren. „The economic machine that Gorbachev wants to remodel is half the
size of the US economy and slightly larger than Japan’s. But
more than 14 percent of its output goes to military spending,
about twice the US level. And arms plants have first call over
civilian industry for materials and equipment, as well as top
technicians and skilled workers. Gorbachev’s dilemma is, that
he must keep his military happy while generating the growth
that can put new goods into the civilian economy.”

■

MEM40revisie_MEM 26-05-16 13:20 Pagina 197

1985

■

MEM40revisie_MEM 26-05-16 13:20 Pagina 198

Pearson meldt dat een Sony Walkman van 59 dollar op de
zwarte markt in Moskou 620 dollar opbrengt. Mij is dikwijls
aangeboden mijn Walkman te verkopen, waar ik nooit op ben
ingegaan. Het is wel een voorbeeld van „something is rotten in
the state of Denmark”. Erger: dat lost ook Gorbatsjov niet een,
twee, drie op.
André Spoor belde uit New York. Professor Stephen Cohen
wilde bij Den Alerdinck III in Moskou ook aan het forum deelnemen. Dan zouden de sovjets van hun kant „professor” Bogdanov toevoegen. Ik vroeg: „Hoe kan jij nu met zoiets aankomen? Het gaat om een journalistenforum en dat blijft het. We
nemen Angotti en Ruge.” Ja maar Lomeiko zou het zelf hebben voorgesteld. Dit betwijfel ik, en zal ik nog wel uitzoeken.
Spoor is toch als puntje bij paaltje komt een zwalker, dat wil
zeggen, hij heeft zich alleen zo lang kunnen handhaven omdat
hij bereid was mee te draaien als het beter uit kwam. Bung
Karno noemde dat slengweng, mensen die opportunistisch zigzaggen omdat het in hun eigen belang zou zijn en dan moet
„de zaak” er maar even aan geloven.
8 november 1985

Ernst van Eeghen is een figuur die als je hem een vinger geeft,
hij meteen je hele hand neemt. Hij belde om 09:30 uur vanmorgen waar ik bleef. Voor het eerst van mijn leven heb ik,
terwijl ik had gezegd om 09:00 uur op zijn kantoor te zijn, heel
bewust de man laten barsten. Het is tegen alles waar ik voor sta
of in geloof, maar hij verdient niet beter. Ik zei hem dat ik niet
weg kon omdat de monteur was gekomen om de verwarming
van Amerbos bij te vullen. Hij wilde me per se vandaag zien.
„Kom je om 13:15 uur lunchen? We spraken tenslotte om
15:30 uur af. Eigenlijk is het Cecile van Lennep geweest die
me aanmoedigde hem nu niet in de steek te laten. Zij was het
die me inspireerde dan toch maar weer contact te maken, want
de moeder van Frank is een en al integriteit en gezond, realistisch denken met een enorme levenservaring. Bovendien sympathiseerde ik met Van Eeghens eenzame gevecht tegen de
betweters aan het Binnenhof, die zelf geen vinger uitstaken om
de situatie te verbeteren of te helpen oplossen.
Ik heb in een brief aan Frans Lurvink de situatie zoals ik die nu
zie op een rij gezet en afschriften gezonden aan Slager, Spoor,
Enkelaar en Molchanov.236
Ik had een ontmoeting met Erik Jurgens en Bertrand Schneider
236 Zie bijlage 57.
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van het bestuur van de Club van Rome over mogelijke toetreding van Erik. Jurgens blijft in principe geïnteresseerd „maar
geef me nog een paar weken de tijd om inzicht in mijn eigen
leven te krijgen.”
Bibeb heeft nog steeds geen overeenstemming met Teengs
Gerritsen bereikt voor een interview. Hans wilde eerst Beatrix
raadplegen. „Ik denk dat de koningin dit plan saboteert,” zei ik
tegen Bibeb.
„Zij is ook de koningin,” was haar antwoord.
„Dat denkt zij tenminste,” zei ik.
Om 16:15 uur was ik voor het eerst in lange tijd bij Ernst van
Eeghen op de Herengracht, in een werkkamer vol onaangename sigarenrook. We spraken over lieve Erika. Zij had een hersenbloeding gekregen, terwijl Ernst op kantoor was. Haar laatste woorden waren: „Ik heb geen angst.” Hij herhaalde dat zijn
vrouw erg op mij gesteld was geraakt, wat geheel wederzijds
was en altijd zo zal blijven. Nog enkele dagen voor haar dood
had Erika tegen hem gezegd: „Je mag Willem nooit loslaten.”
Hij gaf me – namens Erika – een boekje van John R.W. Stott,
Basic Christianity. Het was geschreven door de persoon die
prins Charles tot het christendom had gebracht. Hij vroeg warempel of ik weer met hem mee wilde gaan naar de religieuze
conferentie op kasteel Windsor, waar ik ooit met Erika en hem
samen naar toe ben gereisd. Ook mocht ik deze week zijn vaste prayer breakfast op zijn kantoor met een kleine groep bekenden bijwonen. Het ging me allemaal veel te vlug deze verzoening.
Hij had een brief voor Georgii Arbatov geschreven die hij me
liet lezen en die ik in Genève namens hem aan de Rus moest
geven. Verder vertelde hij over zijn reizen naar Moskou en gesprekken om het kruisrakettenbesluit van Den Haag te helpen
afweren. Hij had in het kantoor van Lubbers diens buitenlandadviseur Joop Merkelbach ontmoet. Hij had in Moskou een
code afgesproken om over te brengen of de reactie van Lubbers positief zou zijn, dus of Lubbers bereid was naar Moskou
te gaan. Merkelbach gaf het groene licht en de code werd verzonden. Vervolgens, om zeker te zijn, keerde Van Eeghen naar
Moskou terug. Hij ontmoette Arbatov en na het gesprek werd
afgesproken dat hij in zijn hotel op een oproep zou wachten
om terug te komen. Die oproep kwam om 18:15 uur. Arbatov
had een gevecht met de messen op tafel moeten leveren, en
nam Van Eeghen voor het avondeten mee naar huis. Maar de
door Arbatov en Van Eeghen opgestelde tekst zou door het
Sovjetleger zijn gewijzigd, vandaar dat er een ander telegram in
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Den Haag arriveerde dan door Van Eeghen met Arbatov was
afgesproken.
Nadat Lubbers het groene licht voor zijn reis naar Moskou had
gegeven om te gaan praten over de kruisraketten had Hans van
den Broek ambassadeur Blatov van de USSR bij zich geroepen
en had hij – terwijl Lubbers er nota bene bij was – Blatov gemeld dat het te laat was voor een uitnodiging naar Moskou te
gaan. Dit was „the bloody limit” vond Ernst. „Dit deden Lubbers en Van den Broek terwijl zij wisten dat ik in Moskou voor
het goede doel bezig was. Ik heb Merkelbach dan ook om een
uitleg gevraagd. Hij had er ook geen verklaring voor.” Van Eeghen voegde eraan toe: „Moet je nagaan, een minister die voor
zijn gesprek met Edoeard Sjevardnadze in New York een persverklaring afgeeft.” Hij doelde daarmee op Van den Broek.
Wat steeds duidelijker wordt, is dat Van den Broek een totaal
andere attitude jegens Moskou heeft dan Lubbers. Zoals ik me
herinner uit gesprekken in de jaren zeventig in Moskou, viel
hij al op toen hij daar kwam als minister van Economische Zaken, door zijn koele, niet bij voorbaat anti-sovjet benadering
van handelsbetrekkingen. Hans van den Broek is een „rode
knop”-baasje, die graag naar Washington luistert en daar in het
gevlei wil zijn. Onbegrijpelijk dat een premier zich door zijn
minister van Buitenlandse Zaken de les laat lezen.
Vanuit Moskou had Ernst de journalist Willem Brugsma opgebeld, die op zijn beurt contact had opgenomen met Joop den
Uyl en Hans van Mierlo. Zij spoorden Ernst aan door te zetten.
Een dag werd in het Kremlin de „Dutch Day” genoemd, omdat Arbatov die dag viermaal met Gorbatsjov de Nederlandse
kwestie en het bezoek van Lubbers aan het Kremlin had besproken.
Walter Sullivan waarschuwt in The New York Times dat satellietmetingen „have confirmed progressive deterioration of the
protective ozone layer above Antarctica”.237 Huidkanker zal
daardoor overal ter wereld alleen maar toenemen. Daar zouden
Gorbatsjov en Lubbers over moeten spreken.
9 november 1985

In de VS bestaan diepgaande meningsverschillen over het Star
Wars-plan van Ronald Reagan. Nobelprijswinnaar Hans Bethe
van Cornell University stelt: „My opinion is that it is still totally science fiction.” De man die deze waanzin voor Reagan verzon, is Edward Teller.238 Hij zegt tegen Charles Mohr van The
237 The New York Times, 7 november 1985.
238 Ik interviewde hem voor Grenzen aan de Groei, Bruna, 1973.
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Niet voor niets liet het Vrije Volk de landkaart van het koninkrijk op de voorpagina in kleur door de Amerikaanse vlag bedekken. Waar kwam „de duistere rol van deze dienaar des konings” vandaan, vroeg Wigbold zich af. Omdat hij alles in het
werk had gesteld om te voorkomen dat Nederland een eigen
positie innam in het rakettendebat, zoals Lubbers wilde. „Hij
wist dat hij Van den Broek tegen zich had. Hij wist dat enkele
CDA-ministers gemene zaak met Van den Broek zouden maken. Hij had die tegenstand alleen kunnen doorbreken door
net als in mei een ultimatum te stellen: voordat we een beslissing nemen, praat ik met Gorbatsjov. Maar Lubbers aarzelde.
Hij hield de brief van Gorbatsjov zo lang mogelijk geheim in
de hoop van: komt tijd, komt raad. Hij versterkte er alleen
maar de irritatie in het kabinet mee. Zijn vriendje Van Mierlo
bood hem op het allerlaatste moment nog een kans. Als de Nederlandse regering dan niet anders kan, zo zei hij, laat ze dan
een besluit nemen maar de ondertekening van het verdrag uitstellen en die tijd gebruiken voor nader overleg met Moskou.”
Uiteindelijk zou Lubbers aan het kortste eind trekken en zou
Hans van den Broek zegevieren. De krant plaatste een fraaie
prent:

239 The New York Times, 9 november 1985.
240 Het Vrije Volk, 7 november 1985.
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New York Times: „I am not telling you that we have complete
plans. If we did, we would argue for deployment rather than
more research.” 239
Herman Wigbold schreef in de weekeditie van Het Vrije Volk 240
over de onverklaarde manipulaties tussen Lubbers en Van den
Broek.
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Hoorde van diplomaat Koelisjov dat premier Lubbers 35 minuten op de receptie voor de Oktoberrevolutie van ambassadeur Anatoly Blatov was geweest, iets wat nog nooit eerder
was gebeurd. Moskou interpreteerde de aanwezigheid van de
premier als een positief gebaar. Koelisjov zei dat er eigenlijk nu
niets meer te bespreken was tussen Den Haag en Moskou. Ik
sprak dit tegen en wees op het nog komende parlementaire debat en zei: „Jullie knokken niet, de zaak is nog niet afgelopen.”
Ernst van Eeghen vertelde gisteren nog iets belangrijks, namelijk dat hij in Bern een geheime ontmoeting had gehad met de
Amerikaanse wapenonderhandelaar Max Kampelman. Wat betreft zijn brief aan Arbatov zei hij nog: „Je doet die brief toch
niet in je dagboek?” Waarom niet? Er staat nauwelijks een geheim in, en wie geschiedenis schrijft, documenteert waar mogelijk.
Ik was bij Carel en Liny Enkelaar in Hilversum thuis. Hij had
Lurvink op 6 november 1.1. geschreven en meegedeeld dat hij
zich uit Den Alerdinck wilde terugtrekken. Hij gaf me een gedeelte van zijn correspondentie met de grote baas van de denktank voor journalisten.241 Ik bracht opnieuw naar voren dat we
beter Erik Jurgens als voorzitter van Den Alerdinck konden laten installeren om van de scharrelaar Lurvink af te komen.
„Dat was een briljante greep Willem, en dan zetten we Lurvink ergens op een wolk”, aldus Carel.
„Ja, die in de richting van de zee wegdrijft,” voegde ik toe.
Er zijn veel meer problemen geweest tijdens mijn afwezigheid
dan ik me realiseerde. Carel liet zich zelfs al voor Den Alerdinck III in Moskou schrappen. „Ik heb vijfentwintig jaar prettig voor de NOS gewerkt, en nu lig ik voor het eerst wakker
voor Den Alerdinck. Daar heb ik geen zin in. Trouwens, weet
dat Lurvink hier ook minder prettig over jou heeft zitten praten.” Daar had Liny kennelijk bij gezeten, want zij bevestigde
dit.
10 november 1985

Mijn vriend van Yale, dirigent Antonio d’Almeida, belde vanuit Brussel waar hij concerten leidt. Hij kondigde aan dat zijn
jeugdvriend Freddy Heath – met wie ik op Yale ook bevriend
raakte – al twee jaar geleden aan een hartaanval is overleden. Ik
ben met stomheid geslagen. Waarom stierf hij zo jong? Wat
kan er zijn gebeurd? Freddy en ik waren erg hecht op Yale.
Dan komt zo’n jobstijding uit de lucht vallen.
241 Zie bijlage 58.
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Lurvink belde gisteren dat hij het conflict met Carel Enkelaar
wilde uitpraten. Ik ried aan dit niet te doen, omdat het op dit
moment een shouting match zou worden. Dan zou het juist een
242 People Weekly, 11 november 1985.
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Lurvink belde al vroeg. Carels brief af te willen treden was ontvangen en zou door het bestuur worden besproken. Ik heb
mijn vijf pagina lange epistel nog niet verzonden en kan beter
wachten nu alles op losse schroeven staat. Welke onzichtbare
hand hield me tegen de brief op de bus te doen? Wat speelt, is
unfair jegens Enkelaar maar ik geloof niet dat ik zijn nek nu
nog zou kunnen redden.
Charles en Diana hebben een bezoek aan de VS gebracht dat
succesvol verliep. Op de omslag van People Weekly prijkt een
foto van Diana met een prijskaartje aan haar hoed. „What’s
Diana worth to Britain?” vraagt het blad zich af. Op het prijskaartje staat 500 miljoen dollar. Zo’n voorpagina zegt veel.242
Wim Klinkenberg vertelde tegen Josje Hagers te zijn aangelopen in de Houtrusthallen. Zij had hem begroet met: „Dag
mijnheer Oltmans.” Hij had geconcludeerd dat ze met de dag
gekker werd. Hij vindt dat Lubbers politiek blundert. „Laat het
maar op een kabinetscrisis aankomen, dan is hij de VVD kwijt
en wint hij de verkiezingen. Hij maakt de fout om het voortbestaan van het kabinet te laten prevaleren. Hij laat zich door
de VVD-maffia manipuleren en die schurk Hans van den Broek.
Vergeet niet, Van den Broek is ook een kind van Dries van
Agt.”
„Ja en een vondst van de befaamde Schmelzer. Was deze Van
den Broek maar bij AKZO gebleven, dan had hij minder kattenkwaad kunnen uithalen,” zei ik.
Gisteravond – daar kwam ik nog niet aan toe – hebben broer
Theo en ik bij Nellie Hazeu in Waalre gedineerd, met andere
mensen van Philips, onder wie mevrouw Tromp en de Van
Heels. Tot ieders verbazing verkondigde Theo publiekelijk
mijn Memoires niet te hebben gelezen. Ik vond het niet erg
prettig, maar hij verdringt het verleden totaal. Hij wil er nooit
over spreken, laat staan lezen. Na middernacht arriveerden we
in een noodweer terug op Amerbos.
Theo was erg geïnteresseerd in mijn laatste verhalen over Suriname en Bouterse en vooral ook mijn contacten met Apple.
„Ik wist dat je vroeg of laat met jouw contacten succes zou
moeten hebben,” zei hij.
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oplossing alleen verder weg brengen. Daar was hij het mee
eens. Later belde ik André Spoor die dit het geschikte moment
vindt om Enkelaar te lozen. „Je weet niet Wim, hoe dikwijls
mij is gevraagd wat ik in godsnaam doe met Enkelaar in Den
Alerdinck.”
Ik dacht: Christus André, komt er ooit een dag dat je je geen
sodemieter aantrekt van wat men zegt en afgaat op je eigen gesternte? Bovendien is Lurvink een heel wat keren minder verteerbaar personage dan Enkelaar. Hij heeft het niet voor niets
een kwart eeuw bij de NOS uitgehouden. In twintig jaar heb ik
veel met hem meegemaakt, maar ergens belandde Carel altijd
weer op het rechte spoor. Lurvink weet niet wat een recht
spoor is.
Ik had ook Carel nog aan de telefoon. Hij klonk hijgerig en
leek toch enigszins in paniek.
Ik kreeg een aardige brief van Frans Kellendonk.243
Vanmorgen belde Lurvink opnieuw, een half uur. Hij wist niet
wat te doen. Hij had al met Has Beyen overlegd. Van Slager
was bekend hoe hij over Enkelaar dacht, hetzelfde gold voor
Spoor. Maar wat te doen? „Jullie noemen mij een nicht,” zei
ik tegen Lurvink, „maar ik zou in jouw positie exact weten wat
te doen. Maar je moet wel strikt eerlijk zijn. Je bent niet met
een clubje van zevendedagsadventisten bezig. Dat je een figuur
als Link van Bruggen erbij wilt houden en overhoop ligt met
degenen die eigenlijk alles tot stand hebben gebracht, is geen
gunstige aanwijzing over leiding geven aan een denktank. Lurvink antwoordde: „André Spoor heeft tegen mij gezegd: ‘Beslis
jij maar, doe wat je gevoel je ingeeft’.” Afgezien van dat ik niet
weet of Spoor dit heeft gezegd, zei ik: „Denk je niet dat als je
de club in de rails wilt houden verstand en integriteit de sleutel
vormen? Ik vind het een oneerlijk zaak wanneer je nu opnieuw tegen Carel begint. In juli wilden jullie hem al kwijt en
nu begint dit gezanik opnieuw. Hoe kan die man werken als
hij weet en voelt wat er achter zijn rug aan de gang is?”
Hij zei ook nog (nota bene) dat hij om 19:00 uur vanavond samen met Friso Endt de eerste Alerdinck Tribune ging maken. Hij
onderstreepte dat Endt goed lag bij het bedrijfsleven en was
kennelijk vergeten dat Spoor, die Endt jaren lang in zijn redactie meemaakte, hem had omschreven als ongeveer de onbetrouwbaarste man die hij kende.
Ik heb Arbatov een telegram gestuurd.
243 Zie bijlage 59.
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12 november 1985

Om 10:00 uur vanmorgen informeerde Carel Enkelaar mij dat
de Alerdinck Tribune op de voorpagina een artikel van Friso
Endt publiceerde.244 Dat is dus in strijd met wat we onze vrienden in Moskou toezegden. Ik belde Frans Lurvink, die deed
alsof die afspraak met Moskou hem ontgaan was. Hij zou er op
toezien dat het niet gebeurde. Uit het gesprek bleek dat Stephen Cohen dus toch in het panel in Moskou was geplaatst, ook
in strijd met de opzet, want als je een Amerikaanse professor
toelaat volgt een Sovjetprofessor aan de andere kant en is de
weg open voor Bogdanov, die we beslist niet moeten hebben.
Lurvink zegde me toe Cohen alsnog te zullen schrappen. Hij
doet zoiets overtuigend, maar waarschijnlijk zal hij tegenovergesteld aan wat hij toezegt handelen. Er worden 12.000 exemplaren van de Alerdinck Tribune gedrukt. Verder vertelde hij dat
Slager erg blij was dat Enkelaar zou vertrekken. Hij zou wel
nog de gelegenheid krijgen in een bestuursvergadering het
woord te voeren, maar daarna zou hij er prompt uit worden
gesmeten.
Ik probeerde Vladimir Lomeiko in Moskou te bereiken, wat
altijd meteen vlot lukte, maar deze keer niet. Hij belde ook niet
terug. Ik begreep er eerst niets van. Toen realiseerde ik me dat
Lomeiko, begeleid door de Enkelaars (met alle gevolgen van
dien), bij Lurvink op Den Alerdinck had gelogeerd, toen ik in
Suriname en de VS was. Ik vroeg daarop – toen het me begon
te dagen – aan Lurvink: „Toen Lomeiko bij je logeerde, heb je
toen kritiek op Carel en mij gelanceerd?” Het bleef even stil.
„Nou ja,” was het antwoord, „ik heb een eerlijk gesprek met
Lomeiko gehad, als vriend.” Lurvink was al weer vergeten dat
Lomeiko al tien jaar een vriend van mij was, maar nu werden
me een aantal zaken duidelijk. Het enige wat hij ermee kan
hebben bereikt, is dat Lomeiko zich een ongeluk is geschrokken dat hij in een Hollands wespennest terecht was gekomen.
244 Zie bijlage 60.
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Ik belde André Spoor, die zich ongelukkig voelde met de gang
van zaken en zei: „Het is jammer dat Frans altijd direct denkt
dat iedereen zijn vriend is.”
„Hij weet heel goed dat dit niet zo is, André,” zei ik, „maar hij
denkt zijn smerige spelletjes zo te kunnen spelen onder het
mom van vriendschap.”
„Ach,” zei Carel Enkelaar later, „Lurvink vermoordt zijn eigen
kind.” Carel zei de hele dag aan een stuk door te hebben gewerkt, waarmee hij op 7 december het getij alsnog zou kunnen keren. André zei ook dat Enkelaars naam gewoon in de
Alerdinck Tribune zou blijven staan om geen gelazer in Moskou
te krijgen aan de vooravond van Alerdinck III aldaar. „Als de
shit totaal is, ben ik op mijn best,” aldus Carel. Hij las passages
voor die optimistisch waren opgesteld, terwijl ik weet dat door
Lurvink tot zijn verdwijning is besloten. Slager ligt in het ziekenhuis. Enkelaar wilde zelfs op ziekenbezoek gaan. Ik probeerde hem dat uit het hoofd te praten.
Als Carel – of ik – onze ervaringen met deze Frans Lurvink op
papier zouden zetten, blijft er weinig van de man overeind. Later heb ik Carel toch gewaarschuwd. „Luister: het besluit ten
aanzien van jou ligt vast. Al schrijf je tien memo’s, het is te laat.
Ik wil dat je dit weet, opdat je je beleid hierop kunt afstemmen.
Wat ze proberen, is je aan het lijntje te houden tot na Moskou.
Als je iets wilt ondernemen, moet je het nu doen.”
„Wat stel je voor?” vroeg hij.
„Ik stel niets voor. Maar in juni hebben wij elkaar in Moskou
niet ontmoet, omdat ik toen wist dat ze je wilden wippen. Ik
wil geen tweede keer in die positie zijn. Niet met jou. Jij hebt
me tenslotte bij dit project binnengehaald. Je moet zelf besluiten, maar wanneer je zeker weet dat het een afgelopen zaak is,
besluit je wellicht anders en meer in je voordeel.”
„Ik kan morgen naar de pers lopen,” zei hij.
„Ja, maar dan gaat Moskou zeker de komende twaalf maanden
niet door,” antwoordde ik.
Intussen kwam wintidokter Vaarnold langs met Guno. Hij
bracht keiharde, donkerbruine balletjes mee, die ik twaalf keer
met warm water moest innemen, driemaal daags, vier dagen
lang. Dan zou mijn bloed voldoende gezuiverd zijn. Daarnaast
moet ik ’s ochtends en ’s avonds en half kopje bruin vocht uit
een oude Spafles nemen, die hij gevuld meebracht. Omdat
mijn oksels nog steeds geïnfecteerd zijn, sinds mijn verblijf in
Suriname, moet ik er pimbapoeder op smeren, wat alle Surinamers gebruiken.
Stephen Cohen belde uit New York dat hij met Katrina van206

13 november 1985

Ik wilde Wim Jansen van Trouw bellen, maar om een of andere
reden kreeg ik Bob Groen van de Volkskrant aan de lijn – een
vriend van Hofland – die toen hij mijn naam hoorde vlerkerig
de hoorn op de haak smeet. Stakkers.
Ik heb Henk Hofland eindelijk geantwoord.245
Frans Lurvink belde tweemaal vanmorgen. De tweede maal
om de tekst van een achterpagina-advertentie over Den Alerdinck door te nemen voor de Alerdinck Tribune. Het was janboerenfluitjes taal, niet om te pruimen, wat ik hem dus zei.
„Maak me niet zenuwachtig,” was zijn verschrikte antwoord.
Amsterdam - Genève
In Time wordt aangegeven wie Gorbatsjovs voornaamste adviseurs in Genève zullen zijn: Arbatov, Zamyatin en Alexandrov.
Twee ervan ken ik, waarvan een zelfs meer dan uitstekend.246
Het lijkt erop dat Vaarnolds poeder echt helpt.
Ronald Reagan zit op televisie te vertellen dat hij in Genève
de oudste staatsman zal zijn en dat hij dus de jongere Gorbatsjov „vaderlijke adviezen” zal kunnen geven. Arme Gorbatsjov,
die met die idioot aan tafel moet gaan zitten terwijl hij van Arbatov ongetwijfeld gehoord heeft wie die mijnheer in werkelijkheid is.
14 november 1985

Genève
Vannacht om 01:15 uur belde Frans Lurvink. Hij loog waarschijnlijk dat hij bij Ruge in Duitsland zat. „We maken ons
zorgen over de visa voor Moskou voor Den Alerdinck III.”
Ik antwoordde: „Als de ontmoeting doorgaat, zullen er ook
visa zijn. Maak je geen zorgen.”
The New York Times meldt dat Georgii Arbatov gisteren hier
twee uur lang met negentig journalisten heeft gesproken.247 Hij
noemde het komende topgesprek „the most important meeting in the history of the world.” Het was „the great chance”
245 Zie bijlage 61.
246 Time, 18 november 1985.
247 The New York Times, 14 november 1985.
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den Heuvel naar Genève zou komen en daarna naar Moskou
wilde. Of ik zijn visum kon regelen. Dit irriteerde me. „Ik ben
niet in de visa business voor de USSR,” zei ik. Ook Ruge had visumproblemen. Lurvink belde me of ik iets voor Ruge kon
doen.
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voor beide grootmachten om eindelijk een waarachtige dialoog te beginnen.
In Den Haag is een motie van de PvdA om geen kruisraketten
te plaatsen met 80 tegen 69 stemmen verworpen.
Daniel Goleman schreef over nieuw bekend geworden materiaal aangaande de geest van Freud.248 Dit geeft een beter zicht
op hoe de psychoanalyse als methode in het brein van Freud
tot stand kwam. De dagboeken van prinses Bonaparte zijn namelijk vrijgekomen. In 1924 ging zij bij Freud in behandeling
en werd later zelf een psychoanalytica. Haar notities zijn opzienbarend omdat Freud blijkbaar buitengewoon „open” met
haar sprak. Hij was dertig jaar oud en moest een oude dame
een injectie gaan geven. Bonaparte schreef dat Freud haar
vertelde: „I was very ambitious and dissatisfied with my situation. I treated only poor people at the time. No princess! And I
felt this as I climbed the stairs in that house. As I had to clear
my throat, I spat on the stairs instead of spitting in my handkerchief like a well brought-up man. But it was out of contempt
for the poor house, for the poor people who were my only patients at that time.” De prinses vroeg Freud of hij uit respect
voor de oude dame dit incidentje niet in zijn boek had vermeld. „No,” said Freud, „For myself. Those were not very fine
sentiments to publish about myself.”
Ik ben naar een uitvoering van het Fine Arts Quartet gegaan in
het Grand Théâtre de Genève. Het riep veel herinneringen op
aan De Horst. De musici waren, zoals vaak, een duidelijk Joodse affaire. Reagan en Gorbatsjov zouden eens naar zo’n muziekavondje moeten gaan en stil zijn en luisteren naar harmonische klanken. Het kwartet bestond uit twee Amerikanen, een
Rus en een Roemeen. Ze speelden meer dan prachtig.
15 november 1985

Ik droomde voor de verandering dat
ik bij aankomst in de VS naar het eiland Ellis, voor nieuwe immigranten,
werd gebracht.
De brief van John Sculley bestemd
voor Georgii Arbatov is me, met een
begeleidend briefje van Al Eisenstat,
via een speciale luchtpostboodschappendienst, gebracht.
Er is een nieuwe rel. Het thema is an248 The New York Times, 12 november 1985.
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249 The New York Times, 13 november 1985, door Richard Grenier.
250 Jean Rodolphe de Salis, Parler au papier: carnets, 1981-1983, Payot, Lausanne, 1984.
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tisemitisme. Om een of andere duistere reden mag de mens alles zijn, antirooms-katholiek, antiprotestant, anti-islamiet, anti
noem maar op. Maar anti-joods is een misdaad. Alexander
Solzjenitsyn, die een Nobelprijs kreeg voor De Goelag archipel,
is in ernstige opspraak geraakt want – en dat is nu de grote
vraag – hij zou antisemiet zijn. En waarom zou hij dit zijn?
Omdat zijn boek August 1914 een passage bevat (later toegevoegd) dat premier Peter Stolypin in 1911 werd vermoord
door een anarchistische Jood, Dimitri Bogrov.249
Elie Wiesel verdedigt Solzjenitsyn evenals Adam Ulam van
Harvard. Maar een Ronald Reagan crony, Richard Pipes, ook
van Harvard, is juist een van degenen die de Rus het luidst van
antisemitisme beschuldigen. De moordenaar, Bogrov, zou namelijk helemaal niet als Jood gehandeld hebben, beweert professor Pipes. De hele affaire is een storm in een glas water, want
niemand weet wat de werkelijke drijfveer van de moordenaar
is geweest. Die kunnen we niets meer vragen. Zeer bedenkelijk dit soort relletjes om helemaal niets wezenlijk belangrijks.
Al was Solzjenitsyn antisemiet, ik kan me er niet druk om maken. Hij mag het van mij zijn. Ik keur zelf lang niet alles wat
Israël doet of heeft gedaan goed, maar dat maakt me geen antisemiet, al zou het me niet verwonderen als idioten me dat etiket later – als ik net als Bogrov niet meer kan antwoorden –
opplakken. Zo zit de wereld in elkaar. Ze gaan hun gang maar.
Ik ben nog nooit à priori tegen iemand geweest.
Time en Newsweek plaatsten de hoofdrolspelers van Genève op
de omslagen. Volgende week moet in acht uur praten door
beide heren het lot van de wereld worden gered van de waanzin van een steeds verder opgevoerde dreiging met atoomwapens, tot in het heelal toe.
Ik vond een boek, Parler au papier – een uitdrukking trouwens
afkomstig van Charles Montaigne – van Jean Rodolphe de Salis, een journalist en historicus uit Zwitserland.250 Hij hield
twee jaar een dagboek bij, van 198l tot 1983, en vatte zijn notities samen in een boek van ruim 500 pagina’s. Op 14 juni 1982
ontdekte hij een boekje over de kleinkinderen van Goethe.
Dan spreekt hij twintig pagina’s, en een aantal dagen, over niets
anders. Er gebeurt mijns inziens teveel in de actualiteit om me
een dergelijk „luxe” in mijn dagboek te permitteren. Goethe
schreef eens: „Il nous faut persévérer là où, plutôt que nos
choix, le destin nous conduit.” Hier borduurt De Salis enige
tijd op door. Het zou inderdaad belangwekkend kunnen zijn
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om bij wijze van verkenningstocht de neurale wegen in het eigen brein te gaan verkennen op de vraag: wat wordt er daar gedacht over waar het noodlot ophoudt en waar een eigen bewust gevolgd parcours begint. Zullen we het ooit weten?
Georgii Arbatov gebruikte het ontbijt met Evgeny Velikhov
die de inzet van computers in de Sovjet Unie moet organiseren. Alsof de duvel er mee speelde staat er een artikel over hem
in Newsweek.251

Behalve dat Velikhov de „computerbaas” in de USSR is, kent hij
Gorbatsjov sinds de dagen van KOMSOMOL en noemt de secretaris-generaal van de CPSU hem „my favorite scientist”. Professor Arbatov stelde me vervolgens aan Velikhov voor, die inmiddels ook de brief van John Sculley aan Arbatov had gelezen. Arbatov zei tegen hem: „Keep Willem involved, so he
can get some travelling expenses by cooperating with Apple
Computers.” Ik gaf Velikhov mijn kaartje en zei dat ik eerst
naar Amsterdam terugging, maar zondag weer in Genève zou
zijn. Hij stelde voor samen te ontbijten, maar dat is te vroeg.
Hoe is het mogelijk? Een stille hand (of stille kracht?) heeft het
plaatje precies op de goede plaats doen vallen. Arbatov, die nog
251 Newsweek, 18 november 1985.
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Genève - Amsterdam
Dit toestel heet Chur wat me herinnert aan de jaren voor de
Tweede Wereldoorlog dat broer Hendrik in Flims boven Chur
op het Prinses Beatrix Lyceum zat, waar we dan naartoe reden
om hem te brengen en te halen.
Bob Kroon probeert Georgii Arbatov in De Telegraaf onderuit
te halen door hem als „rondreizende top-PR-man van het
Kremlin” te beschrijven. Toen ik in 1971 mijn eerste televisie211

Amsterdam

niets wist van mijn contact met John Sculley, kon mij subliem
introduceren bij de hoogste man in Moskou op dit gebied. Ik
realiseer me maar al te goed hoe gelukkig ik me kan prijzen.
Uiteraard ging Arbatov uitvoerig in op de jongste gebeurtenissen rond Lubbers en Van Eeghen. We gingen naar zijn bescheiden hotelkamer met een eenpersoons bedje. Ik maakte er een
opmerking over. Hij antwoordde: „This is better with all the
big bosses coming here.”
Arbatov zei me: „While Lubbers sent Van Eeghen to us, behind Ernst his back, they called in ambassador Blatov.”
„It is true that Lubbers knew Van Eeghen was going, who had
first talked with Merkelbach,” antwoordde ik, „but the treason
came not from Lubbers but from Hans van den Broek, the Foreign Minister.”
„We in Moscow considered it as a trick, as a clear deception.
Of course, they had to include a condition, I was even for it.”
Van den Broek had als „stille loopjongen voor de CIA en de
Amerikanen” dwarsgelegen om de zaken te verpesten voor
Lubbers en Van Eeghen, voor een belangrijk deel omdat het bij
figuren als hem niet om het landsbelang gaat, maar om het op
zijn strepen willen staan. Daarom pleitte ik ervoor dat Moskou
alsnog een uitnodiging aan Lubbers zou doen toekomen.
„When Lubbers would come to us with an ultimatum, he can
forget it. What we have to know this time is what they expect
from us.” Wat Arbatov vooral duidelijk maakte, en wat overeenkwam met het verhaal van Van Eeghen, was dat hij als een
leeuw in het Kremlin voor de Nederlandse zaak had gevochten. „What about my credibility?” Daarmee doelde hij op zijn
geloofwaardigheid binnen de muren van het Kremlin dat hij
met serieuze Nederlandse partners bezig was. Arbatov maakt
tijdens ons gesprek nauwkeurig aantekeningen. Hij vertelde
ook dat ons boek in Japan al 30.000 exemplaren had verkocht.
„It did have a political impact in the US too,” zei hij, „it can be
found in all US libraries.” Hij was het met me eens dat we aan
een herziene versie zouden moeten werken.
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gesprek met Arbatov in Moskou opnam en het de NOS-televisie aanbood, wist niemand wie hij was en als het gesprek niet is
weggegooid, ligt het nog steeds ergens op een plank. Ook het
begeleidende hoofdartikel laat weer zien dat De Telegraaf historisch per definitie altijd aan de verkeerde kant staat.
Broer Theo kwam voor het diner op Amerbos. Ik maakte een
visje klaar. Hij vindt me te dik en adviseert me minder te eten.
Hij heeft gelijk. Hij vond de brief van John Sculley „excellent”. „Deze keer zal je slagen,” zei hij, „want je opereert nu
op de juiste niveaus in New York en in Moskou.”
16 november 1985

Paula van den Donk belde in tranen op dat de danser Martin
Scheepers aan AIDS was overleden. Zij was kritisch over het optreden van wintidokter René Vaarnold, die bij Martins bed had
staan schreeuwen. Ik betreur dat.
Er is ook weer een brief van Mörzer Bruyns, die opnieuw feiten die ik meldde in twijfel trekt omdat hij „van andere zijden
andersluidende mededelingen” zou hebben ontvangen.252 Beatrix heeft me immers per brief bedankt dat ik haar had gewaarschuwd dat mejuffrouw Boekhoudt stervende was. Trouwens,
Gijs van der Wiel kan een en ander bevestigen. Ik heb helemaal
geen zin me jegens deze mijnheer te moeten verantwoorden.
Ik weet niet wie achter zijn actie zit om mij ervan af te laten
zien te laten blijken veertig jaar lang met deze dame in contact
te zijn geweest. Ik volg mijn eigen weg zeker met enige inachtneming van de vermeende wensen van de overledene. Ik ben
echter niet van plan met kiekeboe spelletjes mee te doen die
zijn geïnspireerd door Haagse kwaadsprekers en burgerlijke
roddelaars. Aunty was me dierbaar, net als Beatrix dit voelde,
en laten we hier maar gewoon over doen, dan doen we al gek
genoeg. Kan het Hollandser?
Carel Enkelaar had me zijn correspondentie met de club van
Lurvink meegeven. Nadat ik alles gelezen had, belde ik hem
op. „Ik vind dat je niet tot 7 december moet wachten, maar
voor Moskou bij het bestuur haring of kuit moet willen hebben. Ze hebben dat alleen maar op 7 december gezet om voor
Moskou voor de buitenwereld geen keet te hebben.”
17 november 1985

Schiphol, 07:55 uur
Dit is Frieda Westermans verjaardag.
252 Zie bijlage 62.
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Ik blijf het onacceptabel en onhoudbaar vinden dat ze Carel
Enkelaar hebben uitgeschakeld.
J.A. Strindberg (1849-1912) wordt Zwedens belangrijkste
schrijver genoemd.253 „When I get a pen in my hand,” zei hij
van zichzelf, „the devil gets into me.” Zijn biograaf Michael
Meijer schreef een boek van 651 pagina’s over Strindbergs leven en vat het in een zin samen als „steering between genius
and madness”. Zijn leven was „an almost unbroken series of
failures, many of them of his own making. He was constantly
on the verge of bankruptcy, and his emotional life was so selfdestructive that there is a case of saying that he was at times
clinically mad,” aldus Edward Behr in zijn beschouwing over
dit boek. Strindberg was een toegewijde antisemiet, want hij
keerde uitgeverij Bonnier de rug toe „to be free of jews”. Het
is altijd uitgesproken dom om een ras, of een club over een
kam te scheren. „A rose, is a rose, is a rose.” Zeker, maar iedere roos is weer anders. Zoals iedere Hindoestaan of Zoeloe
over weer een ander brein beschikt, ook al behoort hij tot dezelfde groep.
Faber in Londen heeft de dagboeken van Stephen Spender gepubliceerd. Hij streefde naar „grootheid” maar „he managed to
be unremittingly introspective without actually admiring himself, and he was ready to tell stories against himself in the same
253 Newsweek, 18 november 1985.
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Theo kwam pas om middernacht terug van de reünie van het
Bilthovens Lyceum. Al zijn oude vrienden waren aanwezig geweest. Soms werd hij aangesproken en dacht men dat hij mij
was. Zeker twintig mensen waren over de show van Adriaan
van Dis begonnen. Hij zat voor het avondeten aan tafel met
Cor en Quirine Hille Ris Lambers. Quirine is ooit zijn vriendin geweest.
Ernst van Eeghen belde na middernacht. Hij kwam net terug
uit Brussel waar hij een ontmoeting had gehad met Siline. „Het
komt erop neer dat je door Lubbers bent misleid,” zei ik, „ook
al is de ware schuldige waarschijnlijk Van den Broek. Lubbers
liet het gebeuren.”
„Ja, dat heeft hij ook,” aldus Van Eeghen.”
„Ik vind, Ernst, dat je dat moet zeggen.”
„Dat heb ik tussen de regels ook gedaan.”
„Je moet veel duidelijker zijn.”
„Oh, ik zal er nooit om liegen.”
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spirit, as though someone else was in question”, aldus D.J. Enright in The Observer.254
Enright zegt: „Spender is almost as interested in other people
as in himself, and the travel journals are the best reading here.”
Hij had gedineerd in Tokio met de schrijver Yukio Mishima, die
hem op een klassiek Japans werk wees: Great Homosexual Love
Stories of the Samurai. Weer een boek dat ik zou moeten lezen.
Ronald Reagan sprak het Amerikaanse publiek via televisie toe
aan de vooravond van zijn reis naar Genève. Hij noemde het
„een vredesmissie”. Hij refereerde aan een uitwisseling tussen
de USSR en de USA van het Russische Bolsjoi Ballet en The
Beach Boys. Ook beloofde Reagan aan de kinderen van de USSR
dat ze in de toekomst Sesamstraat te zien zouden krijgen.255
Ter voorbereiding van de komende conferentie van Genève
publiceerde The New York Times schitterende artikelen van
kundige journalisten met ervaring in de Sovjet Unie, zoals David Shipler, Harrison Salisbury, Serge Schmemann en Hedrick
Smith. Ik verwonder me dan altijd weer over hoe deze journalisten meer denken over de verhoudingen tussen Oost en West
zoals ik doe, vergeleken met het antisovjet geklets van Nederlandse collega’s. Het is een hemelsbreed verschil. Ik heb de artikelen uitgespeld en onderstreept en zou er hier het liefst een
groot gedeelte van hebben opgenomen.256
Historica Diane Ravitch wijst erop dat in 1970 nog 44.663 studenten in de VS geschiedenis studeerden. In 1979 was dit aantal
reeds teruggelopen tot 19.301. Bedenk even: op 260 miljoen
Amerikanen! Professor Ravitch: „If knowledge of the past is in
fact relevant to our ability to understand the present and to exercise freedom of mind – totalitarian societies stringently control what may be published or studied – then there is cause for
concern. The threat does not come from censorship but from
indifference and ignorance.” 257
Zij vervolgde: „The fundamental premise of our democratic
form of government is that political power derives from the informed consent of the people. Informed consent requires a citizenry that is rational and knowledgeable. If our system is to remain free and democratic, citizens should know not only how
to judge candidates and their competing claims, but also how
our institutions evolved. An understanding of history does not
lead everyone to the same conclusions, but it does equip peo254
255
256
257

The Observer, 17 november 1985.
De Volkskrant, 16 november 1985.
De artikelen bevinden zich allemaal in mijn dagboeken.
The New York Times, 17 november 1985.
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Genève, Hôtel du Rhône
Bij het inchecken voor kamer 520 zag ik voor het eerst de
Alerdinck Tribune, om gratis mee te nemen, bij de receptie liggen.
Ik ben blij dat Bhagwan Shree Rajneesh heelhuids in India is
teruggekeerd. Schandelijk zoals hij in de VS is behandeld. Over
mensenrechten gesproken.
Ik heb eerst premier Lubbers en Beatrix geschreven over „het
verraad” van Van Eeghen. Van Hans van den Broek kan je een
double cross verwachten, maar dat Lubbers eraan mee heeft gedaan, is onvoorstelbaar en had ik niet verwacht.258
Soms ben ik echt onmogelijk. Een meisje kwam op straat buiten adem op me af om de weg te vragen. Ik antwoordde alleen
maar nors en onaardig j’en sais rien, en liep door. Vooral afschuwelijk omdat ze begon met pardon monsieur. Ik realiseerde me
dat ik in het bijzijn van Peter of Eduard niet zo onaardig zou
zijn geweest. Maar dan was ik ook ongetwijfeld in een beter
humeur geweest.
Ik belde met Carel Enkelaar: „Het zou natuurlijk mooi zijn als
Vladimir Lomeiko zou zeggen het te betreuren dat ik Den
Alerdinck zou verlaten.” Carel vroeg hoe ik inschatte dat
Spoor op zijn memorandum zou reageren. „Eerlijk gezegd
denk ik dat hij je stuk niet leest, want voor hem is de zaak afgedaan.” Ik geloof dat Carel hier toch nog van schrok. Daar kan
ik verder niets aan veranderen.
André Schneider belde en vertelde dat Ernst van Eeghen hun
nepbedrijfje Pluribus in Genève als de bliksem had opgedoekt,
toen hij in de veronderstelling verkeerde dat Henk de Mari van
De Telegraaf het witwaszaakje op het spoor was gekomen. „Hij
heeft nu alles in handen van banken gegeven en betaalt tienmaal zoveel,” aldus André.

258 Zie bijlage 63.
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ple with the knowledge to reach independent judgements on
issues.” Er volgt een litanie over hoe tweederde van de Amerikaanse jongeren de burgeroorlog niet konden plaatsen in het
juiste tijdperk, terwijl een derde van hen Groot-Brittannië,
Duitsland en Frankrijk niet op de kaart kon vinden. Ik ben al
enige tijd diep overtuigd dat Westerse democratie niet langer
het politieke systeem is volgens welk ons deel van de wereld
zou moeten leven.
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18 november 1985

Genève, Hôtel du Rhône
Ik heb samen met Vladimir Lomeiko ontbeten.
Maar eerst moet ik rapporteren wat er gisteravond gebeurde.
Tegen 20:00 uur kwam Evgeny Velikhov in het restaurant van
dit hotel naar me toe. Hij had al besteld, en ik vroeg om hetzelfde visje en we dineerden samen. Zonder meteen over Apple en Sculley te spreken, vertelde ik hem over minister Luis
Alberto Machado in Venezuela en diens programma „to raise
the intelligence of the Venezuelan public, beginning with unwed mothers and children”. Hij wist er absoluut niets van. Vervolgens vertelde ik hem hoe ik Anatoly Alexandrov, zijn baas
dus, als president van de Academie van Wetenschappen van de
USSR een aantal malen had ontmoet en wat ik had proberen te
doen met het boek, samen met zijn voormalige Amerikaanse
tegenspeler Philip Handler.
Velikhov sprak over hoe anders zijn kinderen dachten dan zijn
eigen generatie en hoe ze allemaal al met computers bezig zijn.
Hij noemde hun leeftijden. Het is een illustratie hoe uitstekend
dit eerste gesprek is verlopen. Voor we uiteen gingen, vroeg ik
hem of hij bereid was op de brief van Sculley aan Georgii Arbatov te antwoorden, die trouwens naast hem op tafel lag. Hij
antwoordde tot mijn niet geringe verbazing: „You write it and
I will sign.”
Ik haastte me naar de receptie om papier te halen en om over
een typemachine te kunnen beschikken en schreef de brief van
Velikhov aan John Sculley van Apple. Hij werd getekend. Ik
besloot zonder twijfel zo snel mogelijk naar de VS te gaan.259
Dat was gisteravond. Ik had het ontbijt om 06:00 uur laten komen en om 07:00 uur belde Vladimir Lomeiko en stelde voor
samen te ontbijten.
Lomeiko vertelde dat Siline van het Comité voor Europese Samenwerking in Moskou het plan voor Den Alerdinck III op
alle niveaus had gesaboteerd, voornamelijk omdat hij al zijn eigen initiatieven had zien mislukken. De manier waarop Den
Alerdinck opereerde, wat dus wel slaagde, kwam neer op een
onaangenaam lesje voor Siline. Dat het dus even duurde voor
het besluit vast stond, was te wijten geweest aan Siline.
Toen Lomeiko bij Frans Lurvink logeerde, had deze een stapel
stukken over Den Alerdinck aan hem meegeven, waar hij in
gebladerd had. Toen Lomeiko een stuk tegenkwam van Carel
Enkelaar die journalisten vroeg zich te melden om naar Mos259 Zie bijlage 64.
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Er is een onaangename rel in Genève geweest. De dissidente
Irina Grivnina – door Ed Nijpels als een heldin verwelkomd op
Schiphol bij aankomst uit Moskou – heeft zich als journaliste
voor Elseviers naar een persconferentie van de Sovjetdelegatie
in Genève begeven en heeft in het Russisch vragen gesteld
over bepaalde in Russische kampen vastgehouden dissidenten.
Volgens Marcella van der Wiel in De Telegraaf zou professor
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kou te komen voor die ontmoeting indien zij er belangstelling
voor hadden, was hij erg geschrokken. Hij wees erop dat uitdrukkelijk was afgesproken dat er geen pers naar Moskou zou
komen voor dat symposium (naast de deelnemende journalisten). Dus toen hij de brief van Enkelaar zag, begon hij twijfels
te koesteren in hoeverre er met de club van Lurvink afspraken
gemaakt konden worden.
Tijdens Lomeiko’s bezoek aan Nederland (toen ik in de VS
was) had hij veel klaagzangen van Lurvink moeten aanhoren
over allerlei personen die aan Den Alerdinck zijn verbonden.
„And Carel Enkelaar did the same, Willem. So, I replied to
them, for me is Den Alerdinck not a matter of certain personalities, that is not interesting for us.” Hij zei het niet, maar het
stond voor mij vast dat Lurvink en Enkelaar, geïrriteerd over
mijn vertrouwenspositie bij Lomeiko en in Moskou in het algemeen, mij zo geraffineerd mogelijk naar beneden hadden
proberen te halen om henzelf en hun eigen posities in Moskou
te versterken. De klootzakken begrijpen natuurlijk ook helemaal niet hoe deze zaken in Moskou werken en wat het betekent om met Sovjetcommunisten te werken. Zij hechten aan
contacten die zij gedurende langere tijd hebben leren kennen,
hebben getest, en als in mijn geval, hebben leren vertrouwen.
Van Schiphol moest ik regelrecht naar Den Haag voor een
lunch bij ambassadeur Blatov, die de journalist gaspadin Bovin
aan Lurvink en mij wilde introduceren. Hij zou voor de Sovjet
Unie deelnemen aan Den Alerdinck III. Hij bleek een olijke,
tonronde Russische boer te zijn, die als een varken aan tafel zat,
vrat en dronk zonder op anderen te wachten, maar die wellicht
een uitstekende deelnemer voor het komende journalistenpanel zal zijn. Ik liet Lurvink alleen bij de Russen achter, want ik
wilde op tijd op Schiphol terug zijn om Eduard te ontmoeten.
Ik dacht wel: nu moet Lurvink verder maar zie wat voor stomme streken en roddel hij gaat verkopen, waarmee hij op de eerste plaats bij deze mensen zichzelf te kakken zet. Maar dat begrijpt hij dus niet.
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Arbatov erg zenuwachtig zijn geworden. Hij zou geëist hebben dat de politie haar verwijderde, wat overigens niet schijnt
te zijn gebeurd. Onder het kopje BESTOOKT schrijft deze journaliste dat ik voor Lurvink bezig zou zijn in Genève 5.000
Alerdinck vredeskrantjes te verspreiden. Lurvink zond drie
jongens in een BMW naar Genève om de bladen bij de hotels te
brengen. Ik had er absoluut niets mee te maken. Desalniettemin schroomt De Telegraaf natuurlijk niet in een dikgedrukte
passage het voor te stellen alsof ik in Genève met „vredeskrantjes” colporteerde.260
260 De Telegraaf, 19 november 1985.
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Eerst hervormer Nikita Chroetsjov en Richard Nixon: „We will burry you!”.

Amsterdam - Londen - New York - San Francisco
Lomeiko waarschuwde gisteren, tijdens het ontbijt in Genève,
dat de zaak verloren zou zijn als wij journalisten uit Nederland
zouden meenemen die zouden proberen antisovjet acties uit te
halen. Het zou even schadelijk zijn wanneer journalisten uit
Nederland na afloop bij terugkeer negatief zouden schrijven.
Wat hem eveneens ergerde, was dat hij en ambassadeur Blatov
een interview van 45 minuten hadden gegeven bij de opening
van het World Trade Center, waar slechts drie minuten van
werden uitgezonden op televisie. Hij vond dit hoogst onbehoorlijk. Lomeiko had de betreffende interviewer zelfs opgebeld en legde uit dat Blatov op deze wijze werd beledigd. „Het
geluid was mislukt,” aldus de journalist. „We konden het niet
gebruiken.”
„Dat had u dan moeten zeggen. Dan hadden we het opnieuw
kunnen filmen.” Dat was natuurlijk een smoesje.
Lomeiko vertelde verder dat Marcel Enkelaar in het bijzijn van
Alexander Münninghoff had gezegd dat hij naar Den Alerdinck in Moskou wilde. „U garandeert hem dus een visum?”
had Marcel op de man af gevraagd. Lomeiko vond de methode
219
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Er moet overigens door de geheime diensten in Den Haag en
Washington wel nauwkeurig zijn samengewerkt om deze Irina
Grivnina als rustverstoorder naar Genève te krijgen. Ongecontroleerd, zinloos Koude Oorloggedoe. Wie zoekt uit hoe die
dame bij Elseviers terechtkwam? Ik belde John Wories direct op
en vroeg: „Leuk schandaal hebben jullie in Genève veroorzaakt. Kan dat zo maar, een Russische dissidente als jullie medewerker in Zwitserland loslaten?”
„Waarom niet?” antwoordde hij. Ik dacht: met die man is dus
ook niet samen te werken. Wim Klinkenberg wist te melden
dat Pierre Huyskens van Elseviers de stunt met Grivnina had bedacht. Dat is dan een gerenommeerd weekblad, dat een perskaart verstrekt om onder de vlag van Elseviers een rel te gaan
schoppen in Genève, gericht tegen enige belangrijke medewerkers van Michail Gorbatsjov.
Wories vroeg trouwens of ik in Zwitserland met René de Bok
had gesproken. „Met die man praat ik niet. Die onderhoudt te
nauwe banden met de BVD.” Wories zweeg. Jouke Mulder vertelde dat er wel degelijk verzet bij de redactie was geweest tegen de gang van zaken. Ik zond op Schiphol een telegram aan
Vladimir Lomeiko: „We all apologize to you for the incredible
behavior of a hysterical fanatic masquerading as a professional
Dutch journalist. Cordial greetings, Willem Oltmans.”
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van Enkelaar junior impertinent en antwoordde dat dergelijke
besluiten elders in Moskou werden genomen.
Lomeiko vertelde verder dat zowel Lurvink als Enkelaar op mij
had afgegeven, waar hij hen op heeft geantwoord dat het hem
niet te doen was om persoonlijkheden maar om het doel van
Den Alerdinck. Het leek Lomeiko riskant journalisten mee
naar Moskou te nemen, zolang het bestuur van Den Alerdinck
nog zoveel interne problemen had op te lossen. „Journalisten
gebruiken soms kromme wegen om in Moskou te komen. Jullie mogen je daar niet voor laten gebruiken.”

Zonderling dat er een rapport is verschenen waaruit blijkt dat
men in Den Haag blijft sleutelen aan wat er in Suriname zou
moeten gebeuren: democratie helpen bevorderen. De brave
Guido van de Kreeke wijdt er weer een forse kop in zijn krant
aan, in plaats dat hij schrijft dat Suriname thans een soeverein
landje is, dat met vallen en opstaan zelf moet zien er iets van te
maken. Wij hebben ook onze Hoekse en Kabeljauwse twisten
gekend. Nu is het hun beurt. Bemoeiziek en betuttelend Den
Haag leert het nooit.261
Op JFK ben ik overgestapt naar San Francisco. Er waren op het
vliegveld televisiebeelden van Reagan en Gorbatsjov in Genève te zien. Een gepland gesprek van een kwartier liep al uit naar
een uur.
Bruno Bettelheim schrijft in The Atlantic over PUNISHMENT
262
OVER DISCIPLINE.
Ouders breken zich het hoofd over hoe
kinderen te disciplineren, maar wat hen werkelijk bezighoudt
is hoe kinderen te straffen. Daarbij wordt al te dikwijls gedacht
over fysieke straf. „Any punishment,” schrijft Bettelheim „sets
us against the person who inflicts it on us. We must remember
that injured feelings can be much more lastingly hurtful than
261 Bovendien stookte Den Haag bij Brazilië, Colombia en Venezuela om druk op Suriname uit te oefenen de democratie en rechtstaat te bevorderen.
262 The Atlantic, november 1985.
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20 november 1985

Cupertino, Californië
Ik kwam gisteravond rond 23:00 uur aan in het Best Western
motel, na anderhalf uur te hebben rondgereden om ergens
dicht bij het hoofdkwartier van Apple te kunnen overnachten.
The New York Times laat Reagan en Gorbatsjov samen voor een
openhaardvuur zien. Nu blijkt dat de geplande ontmoeting
tussen beiden heren van vijftien minuten twee uur was uitgelopen. „When Vladimir Lomeiko,” aldus R.W. Apple,” was
asked at a briefing whether he was encouraged by the length of
the private talks, he said, ‘I believe this meeting and its out221
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physical pain.” Soms wordt kinderen de mond met zeep gespoeld voor het gebruik van onacceptabele woorden. Dat doet
geen pijn en is hoogstens oncomfortabel. Maar, waarschuwt
Bettelheim, „the degredation the child experiences is great.” Ik
herinner me dit (helaas) maar al te goed wanneer mijn ouders
me afvielen in de aanwezigheid van buitenstaanders – bijvoorbeeld onderwijzers of leraren. „Reactions of a child’s parents
strongly influence the formation of that child’s personality,” aldus Bettelheim.
Eén passage van de kinderpsycholoog treft me enorm. „Most
children are occasionally tempted to take some small change
from their parents. He may wish to punish the person from
which he takes something. The child thinks that his parents
have deprived him unnecessarily, or that they have shortchanged him in some way. In such cases the child thinks, that
he is merely correcting an unfair situation. A child taking
things from a member of the family and taking things from a
stranger are entirely different matters.” Ik herinner me heel
goed – ook al is het ver weg en diep verdrongen – dat ik op De
Horst ’s weekends thuiskwam vanuit Baarn, en ik geloof ook
later nog vanuit Nijenrode, en dat ik zo onopvallend mogelijk
geldbiljetten uit de brandkast in mijn vaders werkkamer pakte,
omdat de sleutel ervan altijd in de handtas van mijn moeder zat.
Nu, veertig jaar later in een vliegtuig naar San Francisco, lees ik
deze passage van Bettelheim en vind een verzachtende verklaring voor ongeveer het slechtste dat ik ooit tegenover mijn ouders heb gedaan. Ik geloof inderdaad dat ik mezelf vroeger vertelde dat ik „recht” had op dat geld, want er waren momenten
dat ik geen kant op kon omdat er weinig of nooit over geld
werd gesproken. Ik wist dat het niet in orde was wat ik deed,
en toch voelde ik me er tezelfdertijd niet schuldig over. En nu
deze „verzachtende” uitleg van Bettelheim. Wonderlijk.

■

MEM40revisie_MEM 26-05-16 13:20 Pagina 221

1985

■

MEM40revisie_MEM 26-05-16 13:20 Pagina 222

come will provide you with an answer.’ But earlier Mr. Gorbachev himself had been overheard saying ‘yes’ to the same
question by reporters”.263
Om 09:00 uur ontmoette ik Al Eisenstat en overhandigde de
brief van Evgeny Velikhov. Hij maakt een betrouwbare indruk,
vestigt geen valse hoop en zegt zakelijk dat hij nu overweegt
mij inderdaad tot het team te benoemen. Hij dicteerde meteen
een antwoord voor John Sculley maar vroeg zich tegelijkertijd
af of het niet „te agressief” was gesteld. Ik citeerde Gvishiani,
die me eens had toegevoegd dat de Duitsers de beste zaken deden in de USSR juist omdat ze agressief te werk gingen.
Ik las voor uit twee pagina’s notities – en vijftien onderwerpen
– van mijn gesprek met Velikhov. „That’s exactly the same story he told us half a year ago,” reageerde Eisenstat, kennelijk om
de waarde van mijn contacten en missie te drukken. „Gvishiani
told me then, don’t listen to these guys at the Academy of Sciences. They can kill it if they say it is a bad product, but the final decision is taken elsewhere.” Ik kon hem lastig vertellen dat
ik de brief voor Velikhov had geschreven, maar ik onderstreepte andermaal dat mijn voornaamste waarde voor Apple was dat
ze mij in Moskou vertrouwen omdat ik daar al veertien jaar
kom.
„If they buy in Moscow 200.000 to 250.000 computers, and
place an order of 100 million dollars, than I am willing to discuss a joint-venture and build a factory in the Soviet Union. I
want a substantial order prior to be willing to consider closer
cooperation. Then we will sell them Apple 2 C’s, perhaps even
the 2 E. To us a two or five million dollars deal is not interesting.”
Ik moest wachten tot de brief gereed was om die mee naar
Genève of Moskou te kunnen nemen. Ik had een auto gehuurd en besloot naar Los Altos Hills te rijden en bij mijn
vrienden Bill en Marjorie Kellogg te logeren.
21 november 1985

Los Altos Hills
Al Eisenstat leek te aarzelen om meteen een antwoord aan Evgeny Velikhov mee te geven. Ik maakte duidelijk dat me een
snelle reactie essentieel leek, waarvoor ik tenslotte naar Californië was gekomen. Ik stuurde hem dienaangaande een telex.
Ik nam een kamer in het Crown Plaza Hotel en ging wat wandelen in San Francisco.
263 The New York Times, 20 november 1985.
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22 november 1985

San Francisco
Je ziet in de VS toch altijd de lekkerste ventjes in de hele wereld rondbanjeren.
„All communication occurs on the basis either of strife, camaraderie or confusion. The greatest danger facing us, the human
species, is ourselves. We are not at peace with one another. We
are at strife, not in communion,” aldus R.D. Laing in zijn boek.
Leslie Gelb analyseert de resultaten van de top tussen Reagan
en Gorbatsjov.266 „On the surface,” aldus Gelb, „there was good
personal chemistry and optimistic talk about the future. On
264 San Francisco Chronicle, 21 november 1985.
265 The New York Times, 21 november 1985.
266 The New York Times, 22 november 1985.
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Mijn vriend, de Ghanees Kenneth Dadzie is benoemd tot secretaris-generaal van de U.N. Conference on Trade and Development.264 Die jongeman maakt een schitterende carrière.
Bernard Weinraub meldt in The New York Times dat Reagan en
Gorbatsjov in totaal vier uur en 51 minuten onder vier ogen
met elkaar hebben gesproken.265 Wat ik hier vooral opmerkelijk aan vind, is dat Gorbatsjov zich kennelijk omringd heeft
met medewerkers, inbegrepen aan de militaire zijde van het
Kremlin, die hem durven los te laten op de man in het Witte
Huis. Waarschijnlijk omdat ze heel goed weten dat Reagan in
wezen geen partij is voor Gorbatsjov. Er werd in Washington
van de daken geschreeuwd dat Reagan in Genève de kans
kreeg het brein van Gorbatsjov bij te sturen. Je krijgt eerder de
indruk dat het tegenovergestelde is gebeurd.
Het was in ieder geval opvallend hoe uitstekend Ronald Reagan verslag uitbracht in het Amerikaanse Congres over de onderhandelingen in Genève. Ik was er zo enthousiast over dat ik
ambassadeur Bremer in Den Haag een brief schreef: „It was the
first time in five years that he made perfect sense (about USUSSR relations).”
Later was er in het programma van Ted Koppel bij ABC televisie een discussie tussen Georgii Arbatov en oud-minister van
defensie, Robert McNamara. Ze eindigden, vanwege de arrogante Koppel, met mensenrechten. „You don’t like some of
the ways in which we solve our problems,” zei Arbatov. „Well,
we don’t like what we see in Chili, Pakistan and Guatemala.
But these differences should not stand in the way of arms
agreement or the matter of the survival of everyone in general.”
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substance, the two leaders bucked up against the hard realities
of their conflicts and deep differences and made scant, if any,
progress on nuclear arms control and regional disputes.” Typisch Westers: wat ik het 51-49 win-scenario van Westers denken noem.
The New York Times publiceert op pagina 10 de complete persconferentie van Michail Gorbatsjov in Genève.267 Ook de gezamenlijk slotverklaring is in haar geheel opgenomen.
23 november 1985

San Francisco - New York
Geleidelijk aan druppelen meer bijzonderheden naar buiten
over wat zich werkelijk in Genève heeft afgespeeld. Bernard
Gwertzman en Bernard Weinraub geven aan dat naast humoristische momenten er ook verhitte discussies zijn geweest.
Amerikaanse functionarissen stonden doodsangsten uit dat
Genève als mislukking zou worden gekenschetst omdat er over
Star Wars (SDI) geen enkele toenadering was bereikt – wat voor
Gorbatsjov een terugslag, zelfs een nederlaag betekende. De
sovjets vertraagden de gezamenlijke slotverklaring tot minister
George Shultz uit zijn slof schoot en waar iedereen bij was tegen de eerste onderminister van buitenlandse zaken, Georgii
Korniyenko uitriep (sprekend tegen Gorbatsjov zelf): „Mr.
Secretary General, we cannot do business with this man.” Gorbatsjov fluisterde iets tegen een medewerker en het communiqué werd prompt geregeld.
Op een ander moment, toen Reagan en Gorbatsjov naar het
zwembad van kasteel Fleur d’Eau liepen, beklaagde de Amerikaanse president zich bij Gorbatsjov erover dat Georgii Arbatov de vorige dag had gerefereerd aan hem als „a grade-B
movie actor”.
„Tell Arbatov,” heeft Reagan gezegd, „they weren’t all Bmovies.” Het was ook geen al te slimme zet van Arbatov, want
de hele wereld weet dat Reagan shitfilms maakte. Maar wat het
aantoont is dat Reagan werd geadviseerd een poging te ondernemen Arbatov bij zijn hoogste baas een hak te zetten. Juist
omdat de Amerikanen Arbatov als een hoogst efficiënte pleitbezorger voor het Sovjetstandpunt zien, met aanzienlijke kennis van hoe je de Amerikanen het beste kunt aanpakken en resultaten in de propaganda-oorlog kunt scoren.
Het is prachtig weer. Ik heb verder de hele dag in Manhattan
gewandeld, boekwinkel in en uit.
267 Idem.
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25 november 1985

Amerbos
Harold Schonberg, de muziekcriticus van The New York Times,
schreef over het Australische pianoconcours met 32 pianisten
uit twintig landen. Hij zat in de jury. Een Indonesiër, Eduardus Halim, kreeg de tweede prijs maar had volgens Schonberg
de eerste prijs moeten krijgen. Ik ga die jongen schrijven. Hij
moet in Amsterdam komen spelen.
Er waren brieven van Peter, beide uit Johannesburg, van 11 en
18 november. „I am having the time of my life at the moment,”
schrijft hij over Zuid-Afrika. „I have not felt so relaxed since a
long time. Edwin and I are enjoying each others company quite
a bit. That will never change, I think.” Het gaat prima met Peter aan de andere kant van de evenaar. Ik wil er naartoe.
In Pretoria circuleren geruchten over de op handen zijnde vrijlating van Nelson Mandela. Hij was in een ziekenhuis voor een
prostaatoperatie en had zijn advocaten bij zich geroepen. Winnie Mandela vloog vervolgens plotseling naar Kaapstad.268
Mandela schijnt niet akkoord te gaan met de voorwaarden van
vrijlating, waaronder het stopzetten van het gewapende verzet
268 Newsweek, 2 december 1985.
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New York
Ik ontmoette gisteravond Jessie, de vriendin van André Spoor.
Ook Ellen Stork wandelde binnen. We spraken nog eenmaal
over de op straat gedumpte hond van ambassadeur Coen Stork
in Havana. Nu zei Ellen dat Coen niets te maken had gehad
met de verdwijning van het dier „en hij kon chauffeur Victor
hierom toch niet ontslaan?” Nu ze weten dat ik het als onvergeeflijk opneem, wordt de ambassadeur steeds verder van het
incident weg gemanoeuvreerd. Ik liet het erbij zitten, want Ellen kan er al helemaal niets aan doen. Zij probeert haar echtgenoot te verdedigen.
Ik schreef Coen Stork hier vandaag voor de laatste maal over,
en zei gehoord te hebben dat het dumpen van huisdieren zogenaamd buiten zijn medeweten geschiedde, maar dat ik er verder geen moer van geloofde dat het huispersoneel van de ambassade dergelijke „maatregelen” buiten zijn medeweten om
zou uitvoeren. Ik geloofde eerder dat dat op zijn instructie zou
zijn. Basta.
Ik nam om 17:00 uur de helikopter naar luchthaven JFK voor
de vliegreis naar Frankfurt en Amsterdam.
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van het ANC en zijn verbanning naar Zambia. Daar heeft hij gelijk in. Dat is teveel gevraagd.
The Village Voice publiceerde een omslagverhaal POLICING THE
269
LIBIDO van Darrell Yates Rist.
Het uitgangspunt: sinds 1980
hebben 10.000 Amerikaanse mannen AIDS gekregen. Vijfduizend zijn overleden. Te beginnen met The Mineshaft, een
famauze bar en seksclub voor mannen, is New York begonnen
ontmoetingsplaatsen voor homo’s een voor een te sluiten. De
vraag is of men hiermee inderdaad AIDS beteugelt, want tenten
sluiten betekent niet dat de ritsen van de broeken nu ook niet
meer naar beneden zullen gaan.
Discover wijdt bijna twintig pagina’s aan de AIDS-epidemie.270
„Contrary to what you heard, AIDS is not a threat to the vast
majority of heterosexuals or a peril to humanity. It is – and is
likely to remain – largely the fatal price one can pay for anal intercourse.”

„Anal sex,” schrijven John Langone en Sana Siwolop, „is an essential element in the AIDS story. Recognition of that fact has
affirmed what researchers suspected when the deadly malady
surfaced more than four years ago. AIDS is a blood-borne disease that in most cases strikes, and will continue to strike, homosexual and bisexual males who have been the receptive partners in anal sex, a practice that tears the delicate lining of the
rectum and allows the AIDS virus easy entry into the body’s circulatory system.”
Ik heb dit steeds geweten en er steeds naar gehandeld. Dokter
Cees Bellaar Spruyt, met wie ik mijn relatie met Bertie Hilverdink besprak, adviseerde me begin jaren vijftig al me nooit te
laten neuken en het liever zelf ook niet te doen.
269 The Village Voice, 26 november 1985.
270 Discover, december 1985.
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Amsterdam - Moskou
De eerste die ik vanmorgen op Schiphol in het vizier kreeg,
was Henk de Mari – op oorlogspad omdat hij niet mee mocht
naar Moskou – en dit verontrustte me. Want als De Telegraaf ergens opduikt, betekent het oorlog. Hij had van Carel Enkelaar
gehoord wanneer we zouden afreizen.
Voor vertrek naar de VS had ik er bij Frans Lurvink op aangedrongen tactisch te werk te gaan wanneer hij De Mari zou duidelijk maken dat er niemand mee kon naar Den Alerdinck in
Moskou. Gisteren belde ik Lurvink om na te gaan of deze zaak
behoorlijk door hem was behandeld. Nee, hij had niets gedaan,
want De Mari had hem niet gebeld. In de geest van Frans Lurvink betekende dit dat De Mari dus niet meer geïnteresseerd
was om mee te gaan. Henk vertelde me dat Carel Enkelaar niet
meereisde omdat Lurvink zijn Russische vriendin Natascha
mee naar de USSR zou nemen. Ik zei dat me dit onzin leek,
maar dat De Mari vragen over Enkelaar, maar aan hemzelf of
Lurvink moest stellen. Henk de Mari zei overigens dat Natascha op haar aanvraag voor een Sovjetvisum „correspondente
van De Telegraaf” had ingevuld. Ook meldde De Mari nog dat
hij wist dat de BVD achter me aanzat. „Dat doen ze al dertig
jaar, dat is geen nieuws,” zei ik lachend. Ik dacht: dat is alles. Ik
nam vriendelijk afscheid van collega De Mari, en begaf me
door de douane naar de vertrekhal.
Even later dook De Mari ook daar op en zei: „Lurvink zegt:
‘Oltmans lult. Dat er geen journalisten meegaan is een besluit
van het bestuur van Den Alerdinck geweest’.” Ik antwoordde
geduldig dat Carel al een lijst van journalisten had samengesteld
die mee moesten, maar dat men in Moskou zeer beslist ‘nee’
had gezegd. Zij wilden niet het risico lopen dat er het type
journalisten als Irina Grivnina tussen zou zitten, die er op uit
waren Den Alerdinck en alle hierbij betrokkenen de nek om te
draaien. „Frans Lurvink is een brave man, Henk,” zei ik, „en
hij kan goed lampen verkopen, maar van het leiden van een organisatie als de onze heeft hij geen enkele kaas gegeten, laat
staan dat hij zou weten hoe met Moskou om te gaan.” Bovendien vertelde ik De Mari van mijn gesprek met Lomeiko in
Genève over deze zaak.
Het is duidelijk wat hier plaatsheeft. De Mari is gepikeerd over
het feit dat Moskou niet voor hem open gaat, en heeft een redactie die toch al op ons loert; dus ziet hij kans nog meer te stoken. Misschien heeft hij wel eerst tegen Lurvink gezegd dat ik
hem zei dat er herrie is over Natascha, terwijl Enkelaar dit aan
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De Mari vertelde en niet ik. Dan heeft hij Frans wel in de gordijnen. Natuurlijk antwoordt Lurvink dan op de volgende provocatie van De Telegraaf: „Oltmans lult.” Lurvink denkt er dan
niet bij na dat het zo in de krant zal komen en De Mari er vervolgens mee naar mij zal lopen.
Ik nam daarom De Mari en Lurvink gezamenlijk onder vuur
en zei: „Wat klets je over een bestuursbesluit? Je hebt mij dit
weekeinde nog getelefoneerd of Timmer van Het Vrije Volk
niet mee kon. Enkelaar sprak met de TROS om een televisieteam mee naar Moskou te nemen, maar ze willen het daar gewoon niet hebben.”
Je kunt er donder op zeggen dat De Telegraaf groot opgemaakt
zal brengen dat het Alerdinck-gezelschap met vliegende herrie
naar Moskou is vertrokken. Bovendien schittert Enkelaar door
afwezigheid, wat eveneens de nodige commotie teweeg zal
brengen.
Terwijl ik met De Mari aan het praten was, zag ik Spoor en
Lurvink lopen. Lurvink stuurde Spoor op me af, die me zelfs
niet begroette en totaal over zijn toeren was. „Waarom praat je
met die kerels van De Telegraaf,” was zijn eerste verwijt. „Omdat het tenslotte ook journalisten zijn en je ze beter voor dan
tegen je kunt hebben. Lurvink heeft verzuimd De Mari te
waarschuwen dat hij niet mee kon naar Moskou, zoals ik uitdrukkelijk had gevraagd.” Spoor bleef idioot doen en Lurvink
nog idioter dus zei ik tegen Spoor: „Je zult je anders moeten
gedragen.”
„Ja, maar waarom leg jij verklaringen af ?”
„Omdat De Mari mij vroeg Lurvink te verzoeken of hij mee
naar Moskou mocht. Maar omdat dit in Moskou werd geblokkeerd hadden we de man hier gewoon over moeten inlichten,
zoals het hoort.”
Later zei Frans, hopende de schuld van het incident in mijn
schoenen te kunnen schuiven, dat ik tegen De Mari niets had
moeten zeggen. Dat kan ik niet. Ik heb naar waarheid geantwoord, terwijl Lurvink loog over een bestuursbeslissing, denkende slim te zijn. Ik had later tijdens deze vlucht naar Moskou
een goed gesprek met André. De stemming is weer iets verbeterd. Dat belooft wat in De Telegraaf morgen.271
Ik vind een knipsel dat Idris Lachman, secretaris van de Stichting Welzijn voor Moslims, met instemming van zijn bestuur is
afgetreden nadat hij antisemitische uitspraken had gedaan in Elseviers. Hij zou gezegd hebben dat Amsterdam door Joden
271 De Telegraaf, 27 november 1985. Zie bijlage 65.
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wordt geregeerd en dat je de hele dag jodenliederen op de radio zou horen. Er zouden bomaanslagen komen als reactie op
machtsvertoon van Israël.272 Lachman is lid van de World Islamic Mission (WIM), afdeling Nederland.
In reactie heeft de Anne Frank Stichting en het befaamde Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) de officier
van Justitie gevraagd een strafvervolging tegen Lachman in te
stellen. Luister dan eens naar wat Joden en andere mensen over
islamieten en Arabieren te zeggen hebben. Om over wat ten
aanzien van het Kremlin, het apartheidsregime in Pretoria, Fidel Castro en kolonel Khadaffi wordt gedebiteerd maar niet te
spreken. Maar als dat gebeurt zijn er inderdaad geen organisaties die onmiddellijk bij de rechtbank op de stoep staan. Alhoewel, er was een tijd dat je ook geen „Johnson moordenaar”
mocht roepen, maar die scheldpartijen werden al naar gelang
de Amerikanen meer terrein verloren in Vietnam, minder sterk
bestreden. Of er is vrijheid van meninguiting of we moeten
onze bek houden, maar die onbegrijpelijke uitzondering ten
aanzien van Israël en Joden kan ik niet volgen. Hoe wordt niet
al jarenlang de draak gestoken met de ayatollahs in Iran? Geen
probleem. Het klopt gewoon niet.
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27 november 1985

We werden gisteren door Vladimir Lomeiko en Volodja Molchanov op het vliegveld verwelkomd. Al meteen zag ik dat
Gerd Ruge begon te smoezen met Lomeiko, en nadat ik hoorde dat het over het incident in Amsterdam ging, liep ik op ze
af. Ik zei dat Ruge zijn mond moest houden en legde exact uit
wat er was gebeurd. Lurvink omhelsde Lomeiko met de woorden: „This is a nice man.” Ik begreep dat ik in dit gezelschap
constant op mijn hoede diende te zijn voor een mes in de rug.

Volodja vertelde dat de briefkaart met Gorbatsjov en Reagan
erop uit Genève in Moskou al 150 roebel (500 gulden) waard
was. Er schijnt een fout te zitten in de Russische tekst en de
Zwitserse posterijen hebben ze na die ontdekking prompt vernietigd.
André Spoor is al de hele dag in bed en zegt koorts te hebben
en ziek te zijn. Nu dat weer. Hij had intussen zijn „grote
vriend” Friso Endt gebeld. Bij NRC Handelsblad stond alles op
de kop vanwege de vette letters met een foto van Spoor en
230
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Lurvink op de voorpagina van De Telegraaf, ter illustratie van
het schandaal op Schiphol.
De Mari voerde vriendin Natascha van Lurvink op als een mogelijke spionne voor de Sovjet Unie. Het is dus een typisch Telegraaf-schandaal geworden in de geest van de rel in 1972 met
Sovjetdiplomaten in mijn huis. Ik belde erover met Enkelaar
die zei dat NRC Handelsblad en de GPD al aan de lijn hadden gehangen. Over Lurvinks woorden tegen De Mari dat twee weken geleden door het bestuur was besloten geen journalisten
mee te nemen, was Carel kort: „Dat is dus volstrekt gelogen.”
Zelfs een week geleden had Lurvink me immers nog gebeld of
er geen „linkse” journalist mee moest, waarop ik Herman
Wigbold belde die me de naam van de journalist Timmer
doorgaf. Lurvink had tegen De Mari ook gezegd dat Enkelaar
niet mee hoefde te gaan naar Moskou omdat hij op dit moment zuinig wilde zijn. Ook dat was dus gelogen en extra dom
omdat De Mari al telefonisch van Enkelaar zelf had gehoord
hoe de vork in de steel zat. Carel zei die leugen met enig genoegen te hebben gelezen: „want ik vrees dat Frans zich dit allemaal zelf op de hals heeft gehaald.” Wat me nog steeds een
raadsel is, is dat André Spoor naar buiten toe nog steeds doet
alsof hij en Lurvink de beste maatjes zijn, terwijl niemand beter
weet dan Spoor wat een gediplomeerde schurk Lurvink is.
Daarbij komt dat Spoor het niet om het geld hoeft te doen, en
in een totaal andere positie verkeert dan ik. Spoor verwachtte
trouwens dat Slager en Beyen ziedend zouden zijn over de rel.
Om 13:15 uur verscheen Lurvink aan de lunch. Hij wist nog
van niets en was zichtbaar geschokt toen ik hem in grote lijnen
schetste wat er was gepubliceerd, inbegrepen de passage ten
aanzien van de lieve Natascha. Het meisje bij het
postkantoor begon te giechelen toen ik zei: „Aha,
finally the USSR has porn
stamps.”
„No, no,” zei ze snel, „it is
a stamp about sports.”
Peter zegt altijd als ik plaag:
„Willem, je bent een draak.” Ik schreef hem een brief en Eduard een kaart. Ik luister naar Liszt om de ellende rond Den
Alerdinck weg te spoelen.
Oud-ambassadeur Romanov kwam naar het hotel. Hij had gehoord dat zijn favoriet Lubbers (die hij al kende als minister van
Economische Zaken) onder krachtige druk van Washington
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had gestaan „because basically, I know, he is as much against
those rockets as Queen Beatrix is.” Hij vervolgde: „Holland
has 24 billion investments in the United States and the US only
four billion in Holland, so they have to reckon with that.” De
ambassadeur vroeg me een boodschap aan Beatrix en ook prins
Claus te zenden met veel groeten van hem, en de koningin eraan te herinneren dat toen zij (begeleid door Romanov) in
1973 in de Sovjet Unie was, zij president Nikolai Podgorny
had beloofd te zullen terugkomen. „You should mention in
your letter to the Queen, whether she has any idea why Prince
Bernhard still did not come to the USSR. You remember, I told
you before, he wanted to come and we arranged the visit in
great detail and then shortly before, the whole thing was cancelled.” Romanov vervolgde: „Ik vroeg Max van der Stoel later tijdens een diner waarom dit was gebeurd. De toenmalige
minister antwoordde dat Bernhard thuis nodig was in verband
met, ik geloof een visite van de koning van Zweden. Ik heb
toen voorgesteld aan Van der Stoel om prins Bernard twee weken later in Moskou te ontvangen. Van der Stoel was opnieuw
kort: ‘Nee, we hebben hem hier nodig’.” Ik heb Van der Stoel
nooit vertrouwd. Die man is niet zuiver op de graad zoals dikwijls het geval is met PvdA’ers. Ik herinner me de ellende in de
jaren zestig met de spion Werner Verrips, Frans Goedhart en
Ko Suurhoff. Anne Vondeling was ook een socialistische
schuinsmarcheerder die in de zakken van de Amerikanen zat.
De verkeerde Amerikanen dus, namelijk de inlichtingendiensten.
Arbatov en Velikhov worden in Newsweek gepresenteerd als de
„ringmasters of the media circus” in Genève.273 Ook Time gaat
verder over Genève.274 In ieder geval heeft mijn veertien jaar
arbeid in Moskou vruchten afgeworpen en relevante contacten
opgeleverd.
Jack Anderson, de Amerikaanse columnist, schreef het commentaar: NEDERLAND ZET PRIJS OP HOOFD VAN DESI BOUTER275
SE.
Anderson had in Den Haag van „een hooggeplaatst Nederlands ambtenaar” gehoord dat Nederland bereid zou zijn de
600 miljoen dollar aan CONS-gelden die zij Suriname nog
schuldig zijn, met een miljard te verhogen indien „Bouterse en
zijn bende” het land uit zouden worden gejaagd. Een woordvoerster van Hans van den Broek ontkende het bericht en
noemde het „volstrekt uit de lucht gegrepen” schrijft NRC Han273 Newsweek, 2 december 1985.
274 Time, 2 december 1985.
275 NRC Handelsblad, 26 november 1985.
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delsblad. Iedereen liegt in Den Haag waar het Bouterse betreft,
dus wat is de waarheid?
Suharto heeft weer eens razzia’s onder arbeiders gehouden,
waarbij enkele duizenden werknemers werden ontslagen vanwege „subversieve activiteiten” tegen het fascistische generaalsregime. De voormalige minister voor Industrie, Sanusi Sierad
werd tot negentien jaar cel veroordeeld terwijl generaal Dharsono, voormalig ambassadeur en secretaris-generaal van ASEAN,
nog voor de rechter staat en mogelijk levenslang krijgt. Ook
generaal Sadikin, voormalig burgemeester van Djakarta en criticus van het Suharto-regime, loopt gevaar. Terwijl dit allemaal
in een andere voormalige kolonie gebeurt waar volgens Time 276
500.000 mensen door Suharto een kopje kleiner werden gemaakt (in werkelijkheid was het bloedbad in de jaren zestig
vele malen groter), zwijgt Den Haag daar in alle talen over,
maar stuurt de koningin zelfs naar Indonesië. Maar in Suriname, waar vijftien personen om het leven kwamen, moet het regime Bouterse van Den Haag genadeloos boeten. Nederlandse
politici zijn eigenlijk ordinaire lafaards: tegen Bouterse durven
ze, tegen Suharto blijkbaar niet. Van gelijke monniken, gelijke
kappen hebben ze aan het Binnenhof nog nooit gehoord.
Vanavond was het hele gezelschap naar het ballet terwijl ik met
ambassadeur Romanov dineerde. Nadien kwam Volodja Molchanov naar mijn kamer. Het stond vast dat Spoor te „ziek”
was om morgen de eerste dag van het symposium mee te maken. Men wilde hem vervangen door Stephen Cohen „want
het zou niet in het belang van Den Alerdinck zijn indien ik zijn
plaats zou innemen”. Ik wist niet wat ik hoorde. Wat was dit
nu weer? Ben ik dan geen journalist? „Dan kom ik helemaal
niet,” zei ik.
„Als jij morgen niet aanwezig bent omdat je je gepasseerd
voelt, dan komen Lomeiko en ik ook niet,” antwoordde Volodja. Ik herhaalde dat Cohen geen journalist was en niet in
aanmerking kwam.
„Hij schrijft commentaren,” was het antwoord van Molchanov.
„Dat doen wel meer professoren, maar hij is geen journalist.”
We voegden ons bij het gezelschap dat zich boog over de vraag
wie Spoor zou vervangen. Joe Angotti (NBC) koos mijn kant en
was ook tegen Cohen. Nadat Cohen en Katrina vanden Heuvel binnen waren gekomen, wijzigde Angotti zijn standpunt.
Cohen was een halve journalist en kon Spoor vervangen. Ik
herhaalde het gesprek van Lurvink, Spoor en mij in New
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York, dat deelname van Cohen de weg opende naar deelname
van professor Bogdanov die KGB-er is. Stephen Cohen, heel
loyaal, opperde dat ik wel in het panel moest zitten, ook omdat
hij wist dat de conferentie in Moskouse tenslotte geheel en al
door mij in elkaar was getimmerd. Frans Lurvink greep in en
zei dat hij aanvankelijk geen bezwaar had gehad dat ik in het
panel zat, maar gezien het incident met Henk de Mari en De
Telegraaf op Schiphol was het beter dat ik nu niet deel zou nemen. Toen begreep ik wat „het belang” van Den Alerdinck
was. Echter ik had de rel op Schiphol niet veroorzaakt, maar
Lurvink, door te liegen tegen De Mari. Ik explodeerde op dat
moment in bijzijn van iedereen en zei met zoveel woorden tegen Lurvink: „You can go to hell, you always play dirty games.
Remember Adriaan van Dis, I am not finished with you!”
Daarna keerde ik naar mijn kamer terug. Volodja Molchanov
had nog gezegd dat als ze Cohen toelieten, er vragen zouden
komen van Sovjetzijde waarom Bogdanov niet mocht.
Ik belde om middernacht nog naar Carel Enkelaar. De affaire
Den Alerdinck is in Hilversum het gesprek van de dag. Van
Westerloo, Aad van den Heuvel, iedereen sprak erover. Hij
drukte me op het hart niet voor de anderen uit Moskou te vertrekken. Ik had namelijk tegen hem gezegd dat ik onder deze
omstandigheden morgen naar huis zou gaan.
28 november 1985

Intourist Hotel
Ik schreef briefjes aan Lomeiko en Molchanov. „Ik ben een
voldoende serieus journalist om Spoor te vervangen,” schreef
ik aan Lomeiko. „Dus het is een onvriendelijke daad van Sovjetzijde mij niet toe te laten tot het symposium vandaag.” En
aan Volodja: „Je hebt me verraden waar iedereen bij zat. Jullie
vragen Cohen om Spoor te vervangen in plaats van mij, terwijl
ik heb gezorgd dat alles plaatsvindt. You will never be my
friend again.” Het is jammer dat uitschot als Lurvink zoveel
rottigheid kan veroorzaken. Hans Lurvink, zijn eigen broer,
inmiddels burgemeester van Geleen, had ons hier trouwens
voor gewaarschuwd. Ook zo tekenend. Romanov had het gisteren allemaal aangehoord en gezegd: „Concentrate on Apple
and forget about Den Alerdinck.” Hij heeft gelijk. Ik belde
Romanov op – evenals Siline – en zei dat ik niet aanwezig zou
zijn en Moskou ging verlaten.
De ambassadeur belde niet lang daarna terug. „You are the actual organizer of it all, take it easy, I will try to straighten it all
out.” Eerst stelde hij voor dat ik als „waarnemer” zou komen.
234
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Niet dus. Spoor is ziek. Ik ben de eerste die hem zou moeten
vervangen, punt.
Tot mijn stomme verbazing kwam Vladimir Lomeiko mij met
de auto bij mijn hotel halen. De bijeenkomst was vertraagd om
er voor te zorgen dat ik Spoor in het panel zou gaan vervangen. Volodja had mijn brief gekregen. Hij was er overstuur van
en zag bleekjes. Hij fluisterde: „Ik houd toch van jou.” Maar
ik was onvermurwbaar. Wat een schofterij. Toen Stephen Cohen het woord kreeg, onderstreepte hij dat hij de ziek geworden Spoor verving. Dat had Lurvink dus toch nog voor elkaar.
Ik dacht: wat doe ik hier dan? Maar het had geen zin een nieuwe rel te veroorzaken. Uitzitten was nu het parool.
Ik kan me niet herinneren zoveel gesmoes om me heen te hebben gehoord op een dag als vandaag. De sfeer is totaal onzuiver. Ruge weet niet hoe hij moet kijken. Zijn vrouw verbergt
haar ogen voor me. Er is opgeruid, gestookt, en opgehitst,
maar ik ken de roddels niet en wil ze niet kennen. Ik zond
Molchanov een briefje: „Ik houd ook van jou, maar je hebt
onze vriendschap van meer dan tien jaar voor altijd beschadigd.” Later wilde hij mijn brief van vanmorgen over zijn verraad teruggeven. Ik weigerde dit en zei: „Niet nu.” Het briefje
aan Lomeiko is niet weggegaan omdat Romanov al tussenbeide was gekomen. Volodja benadrukte dat Lomeiko en hij zeer
duidelijk tegen Lurvink waren geweest dat ze aan mij zouden
vasthouden „en dat begrijpt hij heel goed”. Ik antwoordde:
„Ja, vandaag, maar hoe staat het morgen?” Ik zei tegen hem dat
er maar een manier was om Den Alerdinck te redden en dat
was om Carel Enkelaar zijn plaats terug te geven, en Lurvink
op een wolk te zetten richting Atlantische Oceaan. „Helaas
ben ik het dikwijls met je eens,” reageerde hij.
Lurvink durft me niet onder ogen te komen, waarmee hij laat
zien wat een lafaard hij is. Stephen Cohen kwam naar me toe:
„I have gone to Lurvink last night and told him you have done
a very stupid thing with Willem, and I explained it to him. And
you know, Natascha agreed with me.”
Het is bijna volle maan met een droge, prachtige lucht. Ik verlang intens naar Peter en Eduard en om weer normaal te kunnen zijn. Weg uit deze verziekte atmosfeer. Ik probeerde Henk
de Mari te bereiken, maar voor de verbinding tot stand kwam,
vroeg een Telegraaf-medewerker die in het hotel aanwezig was
of hij me kon spreken. Hij heet Rob Vunderink en zei ook bij
Progress Publishers in Moskou te werken. Dan weet je dus al
hoe laat het is.
Om de een of andere reden zie ik niemand meer in het hotel
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rond etenstijd, dus heb ik mijn eten boven laten serveren. Ik
hoorde ook niets meer van Molchanov. Lurvink en Ruge maken zo’n beetje de dienst uit en hebben me verder overal buiten gelaten. André Spoor zwijgt eveneens in alle talen, en ligt
voor zover ik weet nog steeds ziek te bed. Hij zit een paar deuren verder op. Ik moest aan Hoflands waarschuwing denken:
„Je moest eens weten hoe vaak hij me verraden heeft.”
Carel waarschuwde: „Nu gaat Lurvink wraak nemen. Het was
overigens een sterk nummer dat Lomeiko jou kwam halen.”
Spoor heeft nog steeds 40 graden koorts en vertrekt morgenochtend om 09:00 uur terug naar Nederland.
29 november 1985

Anatoly Gromyko verscheen op de ochtendvergadering en zei
genoten te hebben van mijn gesprek met Moscow News in juni.
Om 15:50 uur ontmoette ik Evgeny Velikhov in het gebouw
van de Academie van Wetenschappen van de USSR aan Leninsky Prospekt 14. Ik vroeg of we onder vier ogen konden spreken, wat gebeurde. Ik gaf hem twee boeken die ik uit de VS
had meegebracht (van Schank en Broad) en begon vervolgens
exact te vertellen hoe mijn bezoek aan Apple was verlopen. Ik
benadrukte dat Eisenstat zakendoen in Moskou interessant begon te vinden bij een bedrag van honderd miljoen dollar. Daar
leek Velikhov van terug te schrikken. „After all, you spend 5
million dollars a day on Fidel Castro. It means only twenty days
instead of dumping money into Cuba, to buy computers.”
Hoe moet het verder gaan? Hij zou van 3 tot 7 december in
Londen logeren bij zijn vriend, de directeur aldaar van de Moscow Peoples Bank. We zouden daar met Eisenstat verder kunnen overleggen. Ik legde uit te proberen voor twee jaar consultant voor Eisenstat in Moskou te kunnen worden. Later
zond ik Eisenstat een telegram of hij 6 december in Londen
met Velikhov en mij kon dineren.
Nadat de computerkwestie was geregeld, sneed ik opnieuw de
mogelijkheid aan samen een boek te schrijven. Hij vroeg een
opzet mee naar Londen te brengen.
30 november 1985

Gisteravond op de afscheidsreceptie – waarbij een communiqué werd uitgegeven waar André Spoor opvallend genoeg niet
in werd genoemd – verzekerde Volodja me andermaal dat Lomeiko pas om 09:55 uur ontdekte dat ik ontbrak. Lomeiko zei
hem tegen Lurvink te zeggen dat ik in het panel zou zitten, en
hij me zelf in mijn hotel zou gaan ophalen. Molchanov beves236
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tigde dat Lurvink eerst pertinent had geweigerd mij in het panel op te nemen, maar onder extreme druk door de knieën was
gegaan, om later op wraak te zinnen. Exact zoals Enkelaar had
voorspeld. Ook op de receptie haalde Lomeiko drie glazen.
We klonken samen met Romanov, waarbij Lomeiko en Romanov verzekerden dat de vriendschap onverbrekelijk was en
Den Alerdinck zonder mij ondenkbaar zou zijn. Ik zei daarop
dat we met Enkelaar verder moesten gaan. „Dat is steeds mijn
standpunt geweest,” zei Lomeiko.
Raymond van den Boogaard vertelde dat hij twee dagen na het
Haagse rakettenbesluit op 1 november een artikel had geschreven dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou er
de voorkeur aan gaf dat premier Lubbers alsnog naar Moskou
zou komen. „Maar juist die passage is uit mijn artikel weggevallen,” zei hij letterlijk.
„Je bedoelt: is in Rotterdam geschrapt. Hoe kan je zo werken?” vroeg ik hem. „Ik zou de volgende dag zijn opgestapt.”
Hier zie je opnieuw het verschil tussen „bruikbare” en „onbruikbare” journalisten. Wat Robert Jay Lifton omschrijft als
het immunisatieproces: Van den Boogaard laat het een keer
over zijn kant gaan, de volgende keer is het al minder erg, en
daarna is het gewoon dat cruciale woorden „wegvallen”. Ik
zou niet kunnen functioneren, of kunnen ademhalen in zo’n
omgeving. Het is al moeilijk genoeg zoals het is.
Stephen Cohen kwam tijdens de receptie bij me kleppen.
„Frans was angry yesterday that I proposed that you replaced
Spoor. What could I do, it seemed natural.” Ondertussen had
Volodja gezegd dat hij Stephen tot die stap had aangezet. Ik zei
tegen Stephen: „It actually was my idea, even my demand, because after all I engineered this entire enterprise including this
Moscow meeting.”
Deze Rob Vunderink, deze Telegraaf-man in Moskou, studeerde Russisch bij Karel van het Reve. Dan moet je intussen echt
wel weten hoe laat het is. Hij verscheen op de receptie van
Lurvink als een complete hippie om de sovjets te treiteren, zo
van het Monument op de Dam weggelopen. Ik kon mijn ogen
nauwelijks geloven. Volodja vertelde dat zijn visum na januari
niet zou worden verlengd.
Vanavond had ik met Lufthansa moeten vertrekken. Maar omdat ik onjuiste informatie over het vliegtuig had gekregen, was
ik voor niets op de luchthaven. Ik keerde terug naar het Intourist Hotel voor nog een nacht in Moskou.
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1 december 1985

Volodja Molchanov kwam me gisteren twee platen met pianomuziek brengen. Steeds had hij gezegd dat de Sovjetzijde me
nooit zou laten vallen, maar hij vertelde nu dat Ruge was benoemd tot hoofdredacteur van de Alerdinck Tribune en dat hij
de Moskouse kant verzorgde. Er zou iedere zes weken een redactievergadering zijn, ook in New York. Hij heeft er kennelijk (overigens begrijpelijk) alles voor over om in Amerika te
komen. Dus het is nu niet meer: ik zweer je Willem, zonder
jou is er geen Alerdinck meer. Het is nu: Willem of geen Willem, Alerdinck moet doorgaan. Ik raakte steeds meer teleurgesteld in Molchanov. We gingen naar beneden en bestelden koffie. Ik kon niet laten hem te zeggen hoe misselijk ik werd van
zijn geslijm bij Lurvink. Ik heb het met eigen ogen kunnen
constateren. Bovendien weet ik hoe hij en Lomeiko tegen een
en ander aankeken. Ik kon hem bij het afscheid dus ook niet
omhelzen, zoals ik normaal doe, al vroeg hij mij zijn groeten
aan Peter en Eduard over te brengen, die hij ook allebei kent.
Moskou - Frankfurt
Lurvink bood ons allemaal nog een lunch aan, waar ook Lomeiko en echtgenote en Molchanov en Consuelo aan deelnamen. Lurvink hield een woordje waarin hij iedereen bedankte,
zelfs mij. Ik dacht steeds: was ik maar op de maan, want iedereen hier speelt toneel. Deze bijeenkomst is een walgelijke vertoning, wanneer je de ware motieven van ieder afzonderlijk
kent.
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Amerbos
Tot mijn verwondering haalden Daan Dijksman en fotograaf
Ronald Hoeben mij om half een vannacht van Schiphol op en
brachten me thuis. Het ging erom het nummer van 7 december nog te halen. Ik was weliswaar uitgeput van al het gedonder in Moskou, maar gaf tot 02:30 uur een interview aan
Daan.277
Er lag een brief van broer Hendrik uit Kaapstad. Streep aan de
balk, want hij schrijft werkelijk nooit. Hij stelt voor dat nu we
beiden de zestig zijn gepasseerd, er naast diepgaande verschillen
ook diepe raakpunten tussen ons bestaan. „Ik heb sterk het gevoel dat je het accent op raakpunten wilt leggen. It’s all right
with me!” 278
Henk de Mari belde. „Fahrenfort wil jou niet in de krant hebben. Heb je hem soms eens geslagen?”
„Nee, maar die mijnheer zat vroeger bij het Algemeen Handelsblad en is een vriend van Henk Hofland. Dan weet je het verder wel.” Hij herhaalde dat Natascha had ingevuld voor De Telegraaf mee naar Moskou te gaan. De BVD had tweemaal een
bezoek gebracht aan De Telegraaf om uit te zoeken wat er van
waar was. Ik zette uiteen dat Natascha via de Ruge’s een
vondst van André Spoor was geweest. Wie weet is deze Natascha werkelijk op een of andere manier door de BVD ingeschakeld, want ze zijn tenslotte ook een paar maal – naar zijn eigen
zeggen – op Den Alerdinck bij Lurvink geweest.
Ik heb eerst lang in de polders gefietst om eindelijk frisse lucht
te krijgen.
Randy Shilts279 is in Amsterdam. Ik zal hem met René Vaarnold in contact brengen. Vaarnold heeft ook thee gedronken
bij de Enkelaars.
3 december 1985

Gisteren heb ik gedacht: als Eduard en ik naar Parijs gaan,
277 Haagse Post, 7 december 1985. Zie bijlage 66.
278 Brief uit Kaapstad, gedateerd 23 november 1985.
279 Mijn vriend uit San Francisco.

239

1985

■

MEM40revisie_MEM 26-05-16 13:20 Pagina 240

moeten we een king-size bed hebben. Vannacht droomde ik dat
we de hotelkamer binnenkwamen waar twee aparte bedden
stonden. Ik was teleurgesteld.
Henk de Mari komt in De Telegraaf met een nieuw rotverhaal
over „de oorlog” die zich in Moskou afspeelde.280 Hoflands
vriend Fahrenfort heeft blijkbaar geen bezwaar als er negatief
over mij in zijn relkrant wordt geschreven.
Nu heeft Desi Bouterse overeenstemming bereikt met de oude
politieke partijen in Suriname en hoe reageert Den Haag?

Reactie kabinet
op akkoord in
Suriname koel
Door onze diplomatieke redacteur
DEN HAAG, 26 nov. – Met gemengde gevoelens heeft de regering vanochtend gereageerd op de gemeenschappelijke verklaring van het Surinaams militair gezag en de
leiders van drie oude politieke partijen over de toekomstige ontwikkeling van Suriname die gisteren in Paramaribo is gepubliceerd. Dit heeft een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken vanochtend meegedeeld.

Ze willen gewoon niet dat Bouterse slaagt. Het herinnert maar
al teveel aan het fiasco van het dekolonisatieproces met Sukarno en Indonesië. Ook is in Paramaribo overeenstemming bereikt dat het land voor mei 1987 een nieuwe grondwet zal krijgen. In plaats van een aanmoediging te sturen, weet Hans van
den Broek – met instemming van Lubbers – niets beters te
doen dan over „gemengde gevoelens” te spreken. Het blijven
in Den Haag Hollandse boeren, die niet tegen hun verlies kunnen. Trouwens, in gesprek met Peter Schumacher heeft oudminister De Gaay Fortman toegegeven „dat Nederland niet
geheel vrijuit gaat wat betreft de zorgelijke ontwikkelingen in
Suriname gedurende de eerste tien jaar van onafhankelijkheid.”
Om zijn Haagse politieke broeders de hand boven het hoofd te
houden, kiest hij die bewoordingen. In werkelijkheid is het natuurlijk veel erger.281 Zittende politici kunnen zich al helemaal
niet permitteren eerlijk te zijn over eigen falen.
Carel Enkelaar heeft tijdens een receptie van Delta Lloyd An280 De Telegraaf, 3 december 1985. Zie bijlage 67.
281 NRC Handelsblad, 23 november 1985. Zie bijlage 68.
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Adriaan van Dis krijgt Het Gouden Ezelsoor als prijs voor zijn
boek Nathan Sid. Er zijn 56.861 exemplaren van verkocht.
Londen, Hyatt Carlton Towers
Vreemd om in deze stad te zijn zonder Peter. Je vergaat hier op
straat van de benzinestank, iets waar hij – hij woonde op Charing Cross Road – ook altijd over klaagde.
Carel Enkelaar zegt dat hij een persbericht heeft doen uitgaan
dat hij zich niet langer kan verenigen met het beleid van Den
Alerdinck, vooral omdat het niet professioneel wordt gevoerd.
Ik herinner me goed hoe hij, Lurvink en ik bijna een jaar geleden voor het eerst bijeen kwamen en met veel enthousiasme
aan deze denktank voor journalisten uit Oost en West waren
begonnen. Hij had het gesprek van Daan Dijksman en mij in
de Haagse Post gelezen. „Insiders zullen begrijpen,” zei hij, „dat
je mij hebt willen helpen.” Henk de Mari voorspelde dat ook
ik Den Alerdinck zou gaan verlaten. Ik antwoordde onomwonden: „Ik laat het niet door Lurvink verpesten.”
5 december 1985

Carel las de voorpagina’s van De Telegraaf en de Volkskrant voor,
die meldden dat hij was afgetreden. Hij verwees journalisten
naar het interview met mij in de Haagse Post „want daar staat
veel meer in”. Ed van Westerloo had Enkelaar te verstaan gegeven: „En nu Oltmans er nog uit.” Ik ken die man niet, maar
dat is dus het bekende verhaal.
Het is opvallend dat de bekende neuroloog Richard Restak uit
Washington, auteur van The Brain: The Last Frontier, in The
New York Times drie boeken onder de loep nam, die ik als amateur student van de mind alle drie gelezen heb. Windows of the
Mind, van Erich Hart, gelezen in 1982, The Universe Within van
Morton Hunt, gelezen in 1982 en The Enchanted Loom van
mijn goede vriend Robert Yastrov, ook gelezen in 1982.
Restak noemt de hersenen „a much harder nut to crack than
241
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ton Witkamp ontmoet. Dit heerschap zit in de hoofdredactie
van De Telegraaf. Hij had de man toegevoegd: „Jullie hebben
Oltmans altijd maar de grond in geschreven. Ik zou er toch nog
maar eens over nadenken.”
Eduard kwam in de middag. We dineerden in de Oesterbar.
We hebben urenlang zitten praten. Toch realiseerde ik me de
laatste tijd steeds minder van hem af te weten, met wie hij om
gaat, wie hij ziet. Hij vertelt er nauwelijks iets over.
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the genetic code”. Hij besteedt de meeste aandacht aan Morton
Hunt en diens pleidooi voor cognitieve psychologie. „Cognitive investigation,” aldus Restak, „is aimed at the elucidation
of activity and function, rather than at traditional structural-architectual considerations. Cognitive scientists are also concerned with such activities as remembering, problem solving,
creating, even whether ‘logical thinking’ comes naturally to us
or is always artificial and often useless.” Ik geloof soms de juiste
bronnen te hebben aangeboord om meer over de mind – die
me grenzeloos fascineert – te weten te komen.
De 58 Rolls Royces van Bhagwan Shree Rajneesh zijn door
een autohandelaar in Dallas, Texas opgekocht. De prijs: zes
miljoen dollar.
Evgeny Velikhov belde. Hij is morgen om 20:30 uur vrij om
met ons te dineren. Al Eisenstat arriveerde en nam een suite bij
de Inn on the Park.
6 december 1985

Stralende zon, voor zolang als het duurt. Ik heb een heerlijke
wandeling gemaakt.
Al belde dat hij een suite met een eigen eetkamer had genomen. Ik adviseerde hier tegen. „Velikhov is being trailed for
sure. When he goes to your suite, it puts him in an uncomfortable position. Better we look for neutral ground and reserve a
quiet table.” Ik stelde de Savoy Grill voor. Al antwoordde: „I
go entirely by your advice.”
Intussen probeerde Joop van Tijn me te bereiken, want hij wilde me vanavond in Welingelichte Kringen hebben voor VPRO
Radio. De uitzending begon met de gebruikelijke column van
Henk Hofland en ging over prins Johan Friso die wegens astma
voor het leger was afgekeurd. Eigenlijk kraamde Henk beschamende onzin uit. Het gesprek met mij vanuit Londen naar Arti
et Amicitiae in Amsterdam ging natuurlijk over Den Alerdinck. Tegen het einde zei ik: „Mag ik Henk Hofland een
vraag stellen? Wanneer schrijf je over mijn Memoires?”
„Je wordt op je wenken bediend,” zei hij, „maar niet in NRC
Handelsblad.”
Carel Enkelaar zei later: „Toen je dat tegen Hofland zei, dacht
ik: dat is Willem. Ik lachte me rot.” Hij vervolgde: „Je hebt het
voortreffelijk gedaan. Je prestige is toegenomen en je komt
morgen een stuk prettiger binnen op de bestuursvergadering
van Den Alerdinck.”
Ik ontmoette Velikhov eerst alleen. Hij arriveerde in een Daimler met chauffeur van zijn vriend, de bankier. Ik overhandigde
242

7 december 1985

Londen, Heathrow
Soms ben ik an asshole for sure. Eisenstat had gezegd dat hij pas
na onze gezamenlijke trip naar Moskou mijn adviesfunctie
voor Apple wilde vaststellen. Natuurlijk beredeneerde deze
uitgekookte mijnheer, dat hij na een rondje Moskou met mij
me helemaal niet meer nodig zou hebben. Ik opperde dus in
de auto terug naar het hotel dat ik voor mijn huidige activiteiten duizend dollar per dag voor de duur van twintig dagen aan
Apple zou doorberekenen, plus mijn onkosten, die ik (zakelijk
als ik ben) ook nu weer uit eigen zak zat voor te schieten. Hij
keek zo zuur dat ik zei het wel voor 15.000 dollar te doen. Intussen gaf hij toe door het gesprek hier in Londen een veel beter inzicht te hebben gekregen wat de mogelijkheden waren
om in Moskou zaken te doen. We reden vanmorgen samen in
een gehuurde limousine, ook een Daimler, naar het vliegveld.
Privé heeft beweerd dat prins Willem Alexander met zijn
schoolvriendinnetje Paulette Schröder in het Amsterdamse
Hilton Hotel is gesignaleerd.282 Veel kabaal. Prins Claus is via
zijn omstreden vriend Frits Salomonson een kort geding tegen
Privé begonnen. Dat is nogal ongewoon: Claus die uit zijn slof
schiet en de daad bij het woord voegt.283
282 Privé, 7 december 1985.
283 NRC Handelsblad, 7 december 1985.
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de artikelen en boeken die ik voor hem had meegebracht. Hij
leek aanzienlijk minder enthousiast dan in Genève. We bespraken het schrijven van een interviewboek samen. „For me,
writing a book is more important than buying computers from
Apple,” zei hij nog in Genève. Nu leek hij eigenlijk alleen
maar belangstelling te hebben voor Al Eisenstat. Eenmaal met
Eisenstat aan de dinertafel begonnen beide heren meteen intensief over zakendoen te spreken. Om te beginnen hebben de
sovjets kennelijk problemen met het leiding geven aan de computerindustrie. In dat opzicht scheen Apple te kunnen helpen.
Daarop volgde een discussie over het in de USSR vervaardigen
van componenten voor computers in een joint venture met Apple. Andere onderdelen zouden bijvoorbeeld in de fabriek van
Apple in Singapore kunnen worden vervaardigd. Er zou in de
Sovjet Unie een Apple-computerfabriek kunnen worden neergezet, die tevens computers zou maken voor export naar China
en India. Later stelde Velikhov voor dat Eisenstat naar Moskou
zou komen – met mij – om te inspecteren wat er op dit gebied
reeds in de USSR werd gedaan.
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Philip Diepstra de chauffeur van Frans Lurvink, haalde me om
13:00 uur op Amerbos af en reed me naar het kantoor van de
heer Beijen aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. Het bestuur had advocaat Slager gevraagd vooraf met mij onder vier
ogen te spreken. Dit was dus tegen de afspraak. We spraken een
uur samen, terwijl hij constant aan een pijp lurkte. Slager had
ook zijn eigen portefeuille ter beschikking gesteld, wat had geleid tot het aftreden van Lurvink als voorzitter. In de toekomst
zou Lurvink zich met fondsenwerving bezig houden. Er zou
een andere voorzitter worden aangetrokken. Ze hadden al iemand op het oog. Slager had Frans in de krachtigste bewoordingen toegesproken, dat hij bevriende relaties „als maîtresses”
behandelde en hen van de hand deed als hij ze niet meer nodig
had of kon gebruiken. Frans zou tegen Slager hebben verteld
dat ik jaloers wordt op Frans als ik constateer hoe goed hij het
doet in gezelschappen waarin ik hem had gebracht. Ik antwoordde: „Dé, ik heb me nooit anders dan kapot gegeneerd
voor die man. En dat ik gebleven ben, is uitsluitend te wijten
aan het feit dat de gedachte van Den Alerdinck een goede, nuttige en noodzakelijke is.” Slager stelde een afkoelingsperiode
voor. Niet als voorbereiding op mijn vertrek of omdat ze me
het geld dat me toekwam niet meer zouden willen betalen,
maar het was beter dat ik als adviseur voorlopig naar de coulissen zou verhuizen. Ik onderstreepte dat ik Den Alerdinck aan
contacten van onschatbare waarde had geholpen en tot dusverre voor een jaar werk in totaal 37.500 gulden honorarium had
ontvangen, wat in geen enkele verhouding stond tot de geleverde prestatie. Ik zei dat werken achter de coulissen prima
was, en ik tot 1 januari 1988 hiervoor beschikbaar zou blijven,
maar dat ik dan wel per 1 januari 1986 de mij nog toekomend
112.500 gulden ineens overgemaakt wenste te hebben. Slager
zei nog: „Ik heb Lurvink verder niet nodig. Wanneer hij niet
zou doen wat ik adviseerde, zou ik niet langer zijn advocaat
zijn en dat weet hij.”
Toen ik vertrok en in de vestibule stond, zwaaide er een deur
open en zag ik André Spoor en Beyen zitten. Geen van beiden
groette. Ik sprak verder het bestuur in het geheel niet, zoals de
afspraak was geweest. Opmerkelijk dat Spoor zich voor dit
soort dubieuze zaakjes leent, na alles wat er de afgelopen maanden is gebeurd. Bovendien heb ik hem vanaf het begin bij Den
Alerdinck betrokken.
Ik bracht Carel Enkelaar verslag uit hoe het was verlopen. Hij
nam het gesprek op de band op, zoals hij steeds en met mijn
toestemming deed. Hij vond het ongelooflijk wat Beijen, Sla244
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Amerbos
Toon Quarles belde. „Ik kon je indertijd niet meer zeggen dan
dat voorzichtigheid geboden was.” Ik antwoordde, ook omdat
zij elkaar kennen: „André Spoor gelooft nog altijd in Lurvink.”
„Die komt nog wel van een koude kermis thuis,” verzuchtte
Toon.
Dé Slager belde me. Ik vroeg of de nieuwe voorzitter al bekend was. „Je spreekt ermee,” was het antwoord. Hij stelde
voor dat op 1 januari 1986 67.500 gulden zou worden overgemaakt en op 1 september nog eens 50.000 gulden. Het was take
it or leave it.
Ik antwoordde: „Oké, en ik handhaaf onze afspraak van zes
procent van de fondsenwerving.” Hij lachte, met een toon van:
dat is slim van je. Ik voegde toe: „Ik blijf dus consultant, maar
als Lurvink naar buiten brengt dat ik naar de coulissen ben verhuisd, zal ik dit als een schending van onze afspraken beschouwen.”
Hij antwoordde: „Wij ook.”
Henk de Mari belde. „Richard Pipes,” zei hij, „besteedt in zijn
boek Survival is not enough een pagina aan jou.” Ik bedankte
hem.284
Het is duidelijk dat Michail Gorbatsjovs eerste prioriteit ligt bij
het stimuleren van de Sovjeteconomie. Het is een feit dat Gorbatsjov, voor hij de topman in het Kremlin werd, zes jaar ploeterde om de landbouwproductie van de USSR op te vijzelen,
wat evenmin een succes is geweest.
Serge Schmemann besteedt aandacht aan de reeks activiteiten
die Gorbatsjov onmiddellijk na terugkeer uit Genève op dit
284 Ik ben er nooit aan toegekomen dit na te trekken.
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ger en Spoor flikten. Ze willen natuurlijk ook helemaal geen
afkoelingsperiode. Wat ze willen is me weg masseren. Dat hadden ze het liefste voor Moskou gedaan, maar dan was Moskou,
zoals de kaarten toen lagen, zeker niet doorgegaan. Carel leek
aangeslagen.
Jan Lenferink spreekt op televisie met Annie M.G. Schmidt en
de blinde pianist Jules de Corte. Lenferink eindigde met de
woorden: „Nu maar hopen voor toekomstige studenten, dat
jullie op de begraafplaats naast elkaar komen te liggen.” Op
Java heet dat kasar, oftewel ruw, onopgevoed, grof. Ik herinner
me de blik van Annie toen hij dit zei. De ongevoeligheid en
onwellevendheid kent geen grenzen meer.
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gebied ontplooide.285 Uit de grafieken bij het artikel blijkt dat
de Sovjet Unie nog een lange weg te gaan heeft om West-Europa, laat staan de VS in te halen.
De student Ton van Heemst schreef een reactie op de gastcolleges van volksschrijver Gerard Reve aan de Leidse Universiteit. „De schrijver had te weinig stof om in totaal 14 uur colleges te vullen,” aldus de student die aan het afstuderen is in
Nederlandse Letterkunde. „Hij luisterde slecht naar vragen, gaf
er geen antwoord op en lulde er maar wat op los, terwijl hij
zichzelf talloze malen herhaalde. Leiden heeft met Reve een
kat in de zak gekocht.” 286 Ik ben er al heel lang van overtuigd
dat het volk zich met deze schrijver eveneens een kat in de zak
aanschafte.
„Believing is what humans do best,” aldus psycholoog Michael
Gazzaniga van Cornell University.287 „We may believe there is
a god or that the American Civil Liberties Union does or does
not do good work – and we are in fact the only species to do
so. What is there about the human brain that endows us with
this unique capacity? And, more important, in what ways does
this remarkable ability relate to how we create and order the
world around us?” Dan volgt een lang verhaal over verschil in
functioneren van de linker en rechter hersenhelft.
Gazzaniga gaat in op de invloed van gebeurtenissen op vooroordelen. Wat mij dan interesseert is hoe je eigenlijk aan vooroordelen komt. „We all carry around bizarre beliefs: whites
about blacks, blacks about whites, Jews about Arabs, Arabs
about Jews. These are social beliefs,” schrijft hij. Prima, maar
hoe komen we aan de onzin? Die zit ingebakken in de informatie die we voor ons zesde jaar krijgen doorgegeven van onze
ouders. Daarna kunnen we ons nauwelijks meer losmaken van
aperte onzin. Vooroordelen „can be picked up at mother’s
knee” zegt Gazzaniga, maar daar laat hij het eigenlijk bij. Hij
verdiept zich er verder in hoe de opgelopen „beliefs are reinforced or weakened”. Ik vind het geen overtuigend verhaal.
Neil Postman beschrijft in Amusing Ourselves to Death hoe televisie „has evolved or metastasized from a way of looking to a
way of thinking. It has infected our epistemology, the way we
arrive at knowledge.” Waar Marshall McLuhan nog sprak van
„the medium is the message”, spreekt Postman over „the
medium is the metaphor”.
„Television traffics in blasphemy. The unnecessary is its
285 The New York Times, 1 december 1985.
286 De Volkskrant, 7 december 1985.
287 Psychology Today, november 1985.
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9 december 1985

10 december 1985

Het aftreden van Frans Lurvink als voorzitter van het bestuur
van Den Alerdinck, haalde de voorpagina van De Telegraaf.
Ik bracht een uur door met ambassadeur Blatov van de Sovjet
Unie. Koelisjov vertaalde. Ik heb precies gezegd waar het op
stond. Ik zei dat Lurvink een geboren schurk was, en dat wanneer Moskou met deze man wilde werken, dit hun besluit was.
Ik zal me dan op de achtergrond houden, en kijken wat er nog
te redden valt van de oorspronkelijke opzet. Maar ik zie het
dan somber in.
288 The New York Times, 24 november 1985.
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province, information so divorced from all context that it has
become merely a commodity, a thing without consequences.
The best part of television is its junk: it is most damaging when
it tries to be good, when it reduces our seriousness to show
business.” Anatole Broyard zegt er in The New York Times over:
„For most people, watching television may be what psychotherapists call ‘the presenting symptom’. The visible disturbance that stands in for a deeper torment. It is possible that
many people turn to television not in the hope of entertainment but in despair, after all else has failed. Freud called religion ‘the universal obsessional neurosis of mankind’: it might
not be too hyperbolical to call television the universal depression of our time.” 288
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De ambassadeur vroeg naar de stand van het kruisrakettendebat. Ik probeerde erachter te komen hoe zijn contact met Wim
Kok verliep. Ik zei dat Kok de volgende premier zou worden,
en dat het een uitstekende gedachte zou zijn Kok en Klaas de
Vries naar Moskou uit te nodigen. Hij vroeg of ik contacten
had naar Kok toe. „Rechtstreeks,” was mijn antwoord.
Bibeb van Vrij Nederland, André Spoor, Adriaan van Dis en
hoeveel andere lezers en vrienden, eerder in mijn dagboek genoemd, spraken misschien verschillend maar allemaal in termen van waardering over het eerste deel van mijn Memoires,
evenals de professoren Poslavsky, Kruijer, Lipschits – en later
ook historicus Herman von der Dunk – tot en met dagboekschrijver Hans Warren. En warempel, nu komt mijn oudste
vriend in de journalistiek Henk Hofland met de volgende opmerkingen:

Dierbare lectuur in een rommelpot
Nieuw leven in Hilversum. Met het oog
daarop doe ik een paar welgemeende suggesties. Een kookrubriek door Johannes
van Dam, een rubriek voor serieuze muziek en opera door de even telegenieke
Jean-Paul Franssens en een talkshow door
Willem L. Oltmans, de onbetwiste meester
van het gesproken woord.

Vorig jaar om deze tijd bezorgde de post
bij mij een dik pak dat er van buiten al uit-

zag als een manuscript. Ik was er niet blij
mee. Zo’n stapel losse blaadjes valt moeilijk te behandelen, bovendien zijn de
meeste manuscripten slecht en tot overmaat van ramp worden ze je toegestuurd
door iemand die zekere verwachtingen aan
je stelt. Goede raad, opbouwende kritiek
en uiteindelijk natuurlijk bijval. Ik had er
geen zin in en liet het pakket een dag of
wat op mijn bureau besterven.
Maar op een gegeven moment gaat dat
niet langer: je moet het weggooien of
openmaken, en goedzak die ik was en ben,
ik keek wat erin zat. Het bleek deel één te
zijn van de Memoires van Wim Oltmans.
Omdat ik een aantal van de beste jaren van
mijn leven in vriendschap met hem heb
doorgebracht, begon ik te lezen. Ik ontdekte nogal wat brieven die ik hem had geschreven, het ging over ons, over mijn
moeder, Mimi, avonturen, mijn jeugd.
Dierbare lectuur. Maar het boek als geheel
was een rommelpot en ik was ertegen dat
het op die manier werd gepubliceerd. Al
lezend had ik me bedacht dat het verhaal,
voorzover het ons betrof, wel aardig of
zelfs goed zou kunnen worden als een behoorlijke redacteur er zich mee zou bemoeien: de geschiedenis van een romantische jongensvriendschap. Dat zei ik de
auteur en daarna ook de uitgever. Of ik dan
wilde meehelpen aan de reconstructie. Jawel, dat wilde ik, maar niet meteen, want
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telde hem ook nog dat ik me uit onze jeugd
allerlei dingen herinnerde die ik niet in zijn
boek had aangetroffen. Die was hij vergeten en ik zal er waarschijnlijk ook nooit in
geschrifte melding van maken.
Toen kreeg ik zijn vriendelijk verzoek
of ik de Memoires wilde bespreken. Ik
mompelde iets tussen ja en nee. Daarop
schreef hij me een brief met dreigende ondertoon en ten slotte waren we vorige
week samen in een radio-uitzending van
welke gelegenheid hij gebruik maakte om
me nog eens aan te manen.
Dit stukje is de bespreking. Het is geen
recensie van een boek maar van een uitgever, de heer Wim Hazeu, directeur van
Ambo, onder wiens verantwoordelijkheid
iets behoorlijks is verprutst.

Wat een nare jongen Hofland eigenlijk is, blijkt uit vrijwel iedere regel van dit stukje.289 Ik zond hem het manuscript omdat
ik bijval verwachtte. Nee: ik rekende op eerlijke kritiek, die
wellicht onjuistheden recht zou kunnen zetten, of anderszins
tot verbeteringen zou kunnen leiden. Het beroerde is dat hij
kennelijk in de veronderstelling verkeert „een goedzak” te
zijn, zoals hij ook al eerder aan mij schreef en nu in de Haagse
Post herhaalt. Hij is de enige tot dusverre, die mijn dagboek als
„rommelpot” beschrijft en zegt nu dat hij „om die reden” er
tegen was dat mijn boek op die manier werd gepubliceerd. Hij
liegt voor de zoveelste maal in het openbaar. Hij had mijn uitgever Wim Hazeu – en dus mij – met een proces gedreigd indien zijn brieven in mijn dagboek zouden verschijnen, of althans excerpten er uit. Dat was de ware reden van deze
afkrakerij, om zijn grote naam en faam in de Nederlandse journalistiek niet gekoppeld te willen zien aan die van mij, de man
die al dertig jaar via de rode kaart van Luns en via Hoflands
vrienden in de journalistiek, als Brandt Corstius, Fahrenfort en
de hemel mag weten wie nog meer – tot en met beginnelingen
bij Propria Cures toe – door de meerderheid van journalisten en
burgers met de nek werd aangezien.
Ik vraag me af of Hofland zich werkelijk de geschiedenis van
deel I herinnert zoals hij dit schrijft, dus dat Hazeu en ik hem
zouden hebben gevraagd het boek te helpen reconstrueren.
Wij hebben hem na zijn dreigement van een proces tegen publicatie van zijn brieven aangeboden om met hem te overleg289 Haagse Post, 14 december 1985.
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ik ging eerst nog naar Hamburg en daarna
naar Polen. Vervolgens zouden we op een
rustig plaatsje in Frankrijk met z’n tweeën
een paar dagen aan het manuscript gaan
werken, maar er kwam weer iets anders
tussen en niet zoveel later ontdekte ik het
boek in de winkel. Ik belde de uitgever, zei
hem dat ik niet begreep hoe hij als ervaren
man een boek in die vorm de wereld in kon
sturen en sprak nog een paar dreigende
woorden maar eigenlijk kon het me weinig
schelen, m’n ongeneeslijke onverschilligheid kreeg weer de overhand en ik liet de
zaak voor wat hij was. Op een avond nam
ik in een opwelling van melancholie de
bus naar Amsterdam-Noord, waar de auteur woont, en ik zei hem dat, wat mij betrof, er niets meer aan de hand was. Ik ver-

■

MEM40revisie_MEM 26-05-16 13:20 Pagina 249

1985

■

MEM40revisie_MEM 26-05-16 13:20 Pagina 250

gen welke passages, hoe lang of hoe kort, we zouden opnemen, liefst dus met zijn toestemming.
Zijn bezoek aan mijn huis na het verschijnen van deel I bagatelliseert hij nu, en zet hij in een geheel ander licht. En passant
maakt hij me nog verdacht ook, dat ik „allerlei dingen uit onze
jeugd” opzettelijk zou hebben weggelaten of me niet meer zou
herinneren, maar hij „de goedzak” zou „die dingen” nooit op
papier zetten. In werkelijkheid is bij de beschrijving van mijn
jeugd door druk van de uitgever om mijn hele dagboek in vier
delen op te schrijven, veel weggevallen. Als ooit dit werk
beëindigd zal zijn, neem ik mij voor over mijn jeugd uitgebreidere delen te publiceren, als de tijd me gegeven is. Hofland
schijnt ook niet te begrijpen dat de jaren 1925-1953 niet bedoeld waren om slechts een van de vriendschappen die ik die
periode heb gehad eruit te lichten en er een boek over „een romantische jongensvriendschap” uit te beitelen.
Ik moet hem wel bedanken voor zijn aanbeveling aan Hilversum mij „als meester van het gesproken woord” (om de tegenstelling te benadrukken met „het geschreven woord” waar
Hofland alleen meester in is) een talkshow te geven. Zolang de
rode kaart uit Den Haag op alle niveaus opereert en actief is,
zal dit nooit maar dan ook nooit gebeuren.
11 december 1985

Wim Hazeu heeft een brief aan de Haagse Post geschreven.290

Prins Claus blijft een volledige rectificatie van Privé eisen op
een dwangsom van 250.000 gulden per dag.291 Het befaamde
290 Haagse Post, 21 december 1985.
291 NRC Handelsblad, 11 december 1985.
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12 december 1985

Ik kreeg een brief van Henk Hofland met een ontwerp-brief
die hij eerder had willen sturen maar in portefeuille hield.292
De Indonesische pianist Eduardus Halim heeft geantwoord bereid te zijn in mei in Amsterdam te spelen voordat hij naar het
Tsjaikovsky-concours in Moskou gaat. Prima.
Ik gaf een interview van twee uur aan twee verslaggevers van
de GPD, Peter van Nuijsenburg en Erik van Venetië.293
Erik Jurgens zal waarschijnlijk een positie op een universiteit
krijgen en blijkt besloten te hebben eventueel zitting te willen
nemen in de Club van Rome. Ik heb Bertrand Schneider hierover geïnformeerd.
13 december 1985

Ik begon een brief aan Henk Hofland, zelfs een aantal keer opnieuw. Toen ik de laatste versie op de bus wilde doen, dacht ik
aan zijn moeder, die ik goed heb gekend, en een stem in mij
zei: doe het niet, al was het maar voor haar. Ik heb de brief verscheurd.
Aart van der Want belde dat hij het artikel van Hofland over
mijn Memoires in de Haagse Post „een schandaal” vond, wat het
ook eigenlijk is.
Ik begon aan een nieuwe versie van een brief aan Henk. Maar
gevoelens, stammend uit „de oudheid”, hielden me tegen.
Hofland is eigenlijk een zielig geval. Het is waar dat er in deel I
van alles ontbreekt. Op De Horst had ik een opklapbed op
mijn kamer. Ik had van Nijenrode een keer een paar oude
292 Zie bijlage 69.
293 Het werd op 4 januari 1986 gepubliceerd in De Gooi- en Eemlander. Zie bijlage 70.
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Oranjetotem komt met dit soort gevechten voor rechters toch
meer en meer in de knel.
Heb in het Sonesta Hotel anderhalf uur met Randy Shilts uit
San Francisco zitten praten. Ik heb hem tevens aan René Vaarnold voorgesteld, opdat hij zijn verhaal kon doen dat AIDS met
traditionele geneesmiddelen uit het oerwoud van Latijns-Amerika bestreden zou kunnen worden. Randy luisterde heel aandachtig. Vaarnold wil zijn praktijk in San Francisco vestigen,
omdat daar AIDS epidemische vormen heeft aangenomen. Randy bood overigens aan te zullen polsen of AIDS-patiënten bereid waren zich door Vaarnold uit Suriname te laten helpen.
Er arriveerde een expresse uit Kaapstad van Peter, die nu met
Edwin bij diens ouders logeert. Hij schijnt geweldig te genieten van het land en is buitengewoon enthousiast.
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schoenen van Henk meegenomen – met zijn toestemming –
en boven op de lambrisering van mijn bed gezet. Waarom? De
vorm van deze door hem uitgelopen stappers, drukten voor mij
zijn persoonlijkheid uit. Misschien bedoelt hij bijvoorbeeld
zo’n detail, wat ik niet in dit eerste deel Memoires heb opgenomen.294
Ik laat me niet van de wijs brengen en ga gewoon door met het
schrijven van deel III.
14 december 1985

Een groep West-Duitse artsen zou hebben geëist dat AIDS-patiënten een tatoeage op hun onderbuik wordt gegeven. Een
mof blijft een mof.295
Heb nu Henk geschreven dat hij met zijn artikel het voor zichzelf „alleen maar erger” maakte. „Het is begonnen met hoe je
over mij schreef in Tegels lichten. De rest weet je zelf. Hoe meer
je persoonlijke leven bergafwaarts ging, hoe naarder en gemener je je tegen mij afzette in woord en geschrift. Wanneer
je dit sinds 1946 op een rij zet, is onze vriendschap een zielig
drama. En wanneer je me dan out of a blue sky op een avond
komt vertellen dat ik nog altijd je beste vriend ben – en wat je
er omheen verklaarde – dan moet je je toch kunnen voorstellen dat ik je helaas alleen nog maar als een zielepoot zie, van
wie ik absoluut geen woord geloof.” Ik verweet hem andermaal niet in NRC Handelsblad over mijn Memoires te hebben geschreven. „Eigenlijk heb ik het nog met je te doen ook. Verschoon me ervan nog een pas in mijn richting te zetten.”
Er worden in dit land jaarlijks 25 miljoen kuikenhaantjes vergast, omdat ze „onbruikbaar” zijn.
Minister George Shultz van de VS heeft gezegd de plaatsing van
kruisraketten door Den Haag als een stap in de positieve richting te zien.
18 december 1985

Hilton Parijs
Ik ben hier met Eduard. Net als wanneer ik met Peter ben, heb
ik slechts enkele losse regels geschreven. Vanmorgen heb ik
eerst een uur met Bertrand Schneider van de Club van Rome
gesproken. Hij komt samen met Alexander King naar Amsterdam om Erik Jurgens te ontmoeten. Hij schreef een blauwdruk
voor de toekomst van de Club van Rome. Ik zal deze snel le294 Ik heb in 1997 met mijn uitgever Papieren Tijger besproken om de herinneringen
aan mijn jeugd opnieuw op te schrijven.
295 De Telegraaf, 14 december 1985.
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19 december 1985

Amerbos
Dé Slager meldt dat er geld is overgemaakt, althans een gedeelte van wat ik tegoed heb.
Bij de bloedbanken zijn (nota bene) tien AIDS-besmettingen
gevonden. Hoe kan dit? Het betekent vijf op de 100.000, maar
dat is nog vijf teveel. Ze durven aan te voeren dat in de VS 40
op de 100.000 bloedtransfusies met AIDS zijn besmet.296
Het Amerikaanse blad Mad plaatste Reagan met Rambo op de
omslag van het decembernummer, terwijl er paginagrote advertenties in The New York Times staan over de nieuwe film
met Stallone, First Blood Part II. De VS gaan door een Rambogekte, die haar sporen nalaat op de breinen van miljoenen.
Terwijl ik eigenlijk steeds minder fiducie in genezer René
Vaarnold heb, is het tegenovergestelde het geval met Carel en
Liny Enkelaar. Carel schijnt een nieuwe Gerard Croiset in hem
te zien. Hij schijnt zelfs Liny te behandelen zoals vroeger Croiset dit deed.
Carel zegt dat hij van alle kanten gelukwensen krijgt omdat hij
bij Den Alerdinck weg is. Lurvink is naar Carels vriend Stephan Schoor gegaan – en naar Richard Schoonhoven – om
steun te zoeken en, zei Carel, „om uit te huilen”. Carel vindt
de houding van André Spoor onbegrijpelijk sinds Enkelaar weg
is bij Den Alerdinck. Hij heeft na de brief van Slager van geen
der leden van het voormalige bestuur nog een woord gehoord.
Het kerstnummer van Elseviers brengt Bernhard op de omslag.
Mijnheer heeft een gerust geweten.297 Hij zou prima in de club
van Lurvink hebben kunnen meedraaien. Er is eveneens een
interview van Mark Blaisse met Vladimir Lomeiko, en van
Jouke Mulder met Ingrid Bouterse. Verder de Bhagwan, Albert
Heijn, Leonard Bernstein en Boris Becker.
De Nieuwe Revu publiceert een serie over de gebroeders Lubbers.298 Deel I: „Een onthullende serie over rijkdom, macht en
fraude.” Geen fris verhaal. Mijn vriend John van Haagen uit de
296 NRC Handelsblad, 13 december 1985.
297 Elseviers, 21 december 1985.
298 Nieuwe Revu, 13 december 1985.
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zen. Er wordt een nieuwe voorzitter gezocht om Aurelio Peccei op te volgen. Pierre Trudeau schijnt niet acceptabel te zijn.
Ik schreef Erik Jurgens een briefje.
Er is tussen Eduard en mij fundamenteel iets veranderd. Ik ben
niet meer verliefd. We hebben intussen heerlijke dagen gehad
en gaan straks naar huis.
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Rotterdamse haven heeft altijd gezegd: „Toen dit land de bewezen frauduleuze zaken van Lubbers door de vingers zag, was
het hek van de dam. Corruptie was sedertdien aanvaardbaar.”
Er zijn nog meer onaangename zaken gebeurd. Oud PvdA-minister Henk Vredeling zei in een interview met de Haagse Post,
dat hij prins Bernhard een „typische mof” vond, die aan „uniform geilheid” leed. Hij klapte zelfs uit de school over telefoongesprekken met de koningin, wat helemaal tegen alle regels in is. Het onderwerp: een militaire parade die bij Huis ten
Bosch gehouden zou moeten worden. NRC Handelsblad berichtte aldus:299
Vredeling in de HP. ‘Ik heb toen gezegd: kan me niet schelen wat in het
vorige kabinet door De Koster, VVD,
besloten is, ik wil dat niet. Toen hebben we er een civiele manifestatie bij
Huis ten Bosch van gemaakt. Dat heb
ik persoonlijk gedecreteerd, daar heb ik
gewoon een opdracht toe gegeven,
want de militaire top voelde er natuurlijk geen barst voor. Toen kreeg ik goddomme tijdens een vergadering van de
ministerraad een telefoontje; moe was
aan de lijn, Juliana aan de telefoon. Of
dat nou zo moest, de parade was toch
in het vooruitzicht gesteld en van dit en
dat en zus en zo. Waarop ik zei: nee
mevrouw, wij doen dat anders.
‘Ja maar, dat kon toch niet, de mensen hechten er toch waarde aan, waar-

op ik weer: ja mevrouw, spijt me, maar
dit is een ander kabinet. En weet je wat
er toen gebeurde? Moe begon te huilen,
ik had een huilende moe aan de andere
kant van de lijn, jazeker.
Direct daarop kreeg Vredeling prins
Bernhard aan de telefoon: ‘Dus tegen
Bernhard zei ik: ik luister wel naar u, u
zegt dat het een militair karakter moet
hebben, ik zeg dat het een civiele manifestatie wordt, dat zijn dus twee meningen. Weet u wat het verschil is tussen
die meningen? Het verschil is dat ik beslis. En niemand anders.’
En toen draaide hij op slag om, als
een blad aan de boom. Hij was zo mak
als een lam, jongen. Op slag was hij
een en al dienstbaarheid. Ik geef dan
als commentaar: een typische mof.

Er wachtte een lieve brief van Eduard300 en een nieuwjaarsboodschap van Dewi Sukarno, die me aanmoedigt naar Indonesië te komen.
20 december 1985

Ik belde met Velikhov. Ik vroeg of ik een opzet voor ons boek
zal maken. Hij antwoordde: „Very much, yes.” Hij vroeg of er
nieuws was van Al Eisenstat over onze komst naar Moskou. „I
am ready to send him an invitation,” zei hij. Ik moet nog aan
de persoonlijkheid van Velikhov wennen.
De psychotherapie bestaat honderd jaar. Daniel Goleman
schrijft dat de methode „has splintered into factions so diverse
that there is little agreement on exactly what psycho-therapy is,
299 NRC Handelsblad, 17 december 1985.
300 Zie bijlage 71.
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21 december 1985

Newsweek stelt de vraag wat de hedendaagse Amerikaanse films
zeggen over de stemming in de Verenigde Staten.303 Bokser
Rocky Balboa vecht in Rocky 5 in de ring de Koude Oorlog
uit tegen een gemene Russische tegenstander en zijn „bloedbroeder” John Rambo is als zwaar bewapende groene baret
naar Vietnam gestuurd om achtergelaten Amerikaanse krijgsgevangenen te redden. Ze zijn de „twin-icons of a flag-waving, Red-bashing new nationalism in American mass culture.
They are the creatures of one Michael Sylvester Stallone, an actor, writer and director of otherwise unexceptional gifts.
America has always wanted a hero it can identify with,” aldus
de schepper van al deze ellende. „The hero was John Wayne. It
is Sly Stallone.” Newsweek heeft het over Stallone’s „folk genius” om de tijdgeest aan te voelen, op eenzelfde wijze als Bru301 The New York Times, 17 december 1985.
302 The New York Times, 18 december 1985.
303 Newsweek, 23 december 1985.
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how it should proceed or what it should accomplish.” 301 Er
schijnen vijftien hoofdstromingen in de psychotherapie te bestaan. In Phoenix, Arizona zijn 7.200 psychotherapeuten voor
een conferentie bijeengeweest. R.D. Laing, Carl Rogers, Rollo May, Bruno Bettelheim, Thomas Szasz en vele andere bekenden namen aan de discussies deel. Zowel Rogers als May
keerde zich fel tegen de opvatting dat het de taak van de therapeut zou zijn de patiënt de weg te wijzen wat verder met zijn
leven te doen. „Therapies that are manipulative are wrong. It is
a dangerous philosophy to assume the right to be a self-appointed authority on what is best for someone else,” aldus Rogers. Dat zou Jan Foudraine in zijn oren moeten knopen. Die
„oordeelt” over homo’s.
Erik Eckholm schreef dat AIDS slechts in het speeksel van een
op de 71 AIDS-patiënten werd aangetroffen.302 Dit betekent dat
de overdracht van het Acquired Immune Deficiency Syndrome alleen via bloed kan worden overgedragen. Geruststellend
nieuws.
Nederland – lees Hans van den Broek – heeft zich in de VN van
stemming onthouden over de vraag of het handelsembargo van
de VS tegen Nicaragua moet worden opgeheven. Er waren 91
stemmen voor, 6 landen tegen en 42 landen wisten het niet.
Het is een grof schandaal dat dit land zo aan de leiband van
Washington loopt. Frankrijk, Spanje, Griekenland en Denemarken stemden voor. Waarom wij niet, in godsnaam?
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ce Springsteen en Ronald Reagan dit doen. „He is a filmmaker to a damn-mad blue collar America, that doesn’t want to
take it anymore. Psychologists worry about the romanticized
violence – the implicit message that the problems of 1985 can
be solved in the manner of the frontier, by hitting or shooting
them.” Deze rotzooi komt in 2.200 Amerikaanse bioscopen en
wordt later natuurlijk tot in den treure op televisie herhaald. Er
zal dus weer een gigantische vervuiling van Amerikaanse breinen plaatsvinden, die pas echt tegen „de man” in het Witte
Huis zullen opzien, wanneer hij met de idioten uit deze films
kan worden geïdentificeerd. Het begon de vorige eeuw met de
traditionele, vanuit de heup schietende cowboys, die geleidelijk aan een eeuw later evolueerden tot Rocky’s en Rambo’s.
What next?
Leslie Gelb wijst erop dat Reagan op 23 mei 1983 in een toespraak zijn Star Wars-visioen verkondigde, wat op 30 mei 1985
in de National Security Decision Directive 172 bekrachtigd werd,
in dit veiligheidsbesluit wordt het onderzoeksprogramma
rondom verdedigingswapens in de ruimte vormgegeven. Op
dit moment wordt op alle niveaus in Washington betwijfeld of
het concept van een in het universum geplaatst schild tegen
binnenkomende raketten een haalbare kaart zal blijken te zijn.
Haalbaar of niet, op het ministerie van Buitenlandse Zaken zal
worden geredeneerd dat SDI uitstekend kan worden gebruikt
om concessies bij het Kremlin af te dwingen.
Intussen heeft de psycholoog David Heller onderzoek gedaan
naar hoe kinderen zich God voorstellen. De vierjarige Marcie:
„God lives in a big castle, like our church. God also probably
has a choir. Probably he has Christmas parties too.” Tom (12)
beschreef God „as a real gigantic thinking man who can hold
the world in his hands.” Tom schreef aan God: „How is it in
heaven up there? How is it being the Big Cheese?” Arthur van
negen: „God is a man for sure.” Zou God een andere sekse
kunnen hebben? Arthur: „God is a man!” En als het zou blijken anders te zijn? „God was a...well, I don’t know. I could not
even imagine God being a lady. No sir. Boy, that would change
the whole world.” James (12) schreef: „Dear God, I have a
problem about school. We had exams this week and I am nerverse (nervous) about what I got on them. I want you to know
I am scared about it. Tell Mary I said hi. I will talk to you later.
James.” 304
Dit is 1985. De Grieken en Romeinen kenden dozijnen go304 Psychology Today, december 1985.
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22 december 1985

De zon staat als een rode bal aan de horizon.
Ik heb aan een opzet voor een boek met Evgeny Velikhov gewerkt.
Van Ronald Gase werd gisteren in NRC Handelsblad een interview met Jonkheer mr. Marinus van der Goes van Naters geplaatst.305 Ronald Gase en vriendin Carolien van Stein stapten
vandaag Amerbos binnen. Hij vertelde dat Harry van Wijnen –
ook weer zo’n „bruikbare” journalist voor Den Haag – belangrijke passages over generaal Spoor en Ien van den Heuvel (van
de PvdA) had geschrapt. Toen Gase erover reclameerde, kreeg
hij van Van Wijnen ten antwoord dat het tot processen zou
hebben geleid als ze waren blijven staan. Eindelijk ziet Ronald
steeds beter in dat Van Wijnen, Brandt Corstius, Van Tijn,
Hofland, de hele bubs, één pot nat is.
23 december 1985

Ik heb een werktitel voor het boek met Velikhov: The Management of Peace.
Leon Edel beargumenteert dat „the biographical revolution is a
spinoff from the sexual revolution.” Hij deed deze ontdekking
toen hem werd gevraagd vijf delen van My Life van Henry James in te korten voor een heruitgave. Hij had een eerste versie
in de jaren veertig en vijftig geschreven en verbaasde zich erover met hoeveel terughoudendheid hij bijvoorbeeld de aseksualiteit van James had behandeld. „Suddenly, I was aware of
the extent to which the sexual revolution had liberated biography.”
„James was a bachelor,” vervolgde Edel. „What were the forms
of his celibacy? Did he ever have heterosexual experience? Did
305 NRC Handelsblad, 21 december 1985.
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den, voor de zon, de zee, de donder, de liefde en noem maar
op. Een paar duizend jaar later zijn reeksen goden tot een
groepje van zes of zeven gereduceerd. Waren moderne ouders
maar bereid om onder ogen te zien wat we nu van het leven,
de wereld, en het universum weten, en waren ze maar bereid
te stoppen om de onzin uit lang vervlogen tijden door te geven, dan zouden bovengenoemde kinderen niet bezig zijn met
een maagd Maria die Jezus moeder zou zijn en andere onnozele sprookjes voor waarheid aan te nemen. Dan zouden deze
kinderen uit het Star Wars-tijdperk ook niet meer zulke onzinbriefjes schrijven.
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he go to brothels? Why did he write such stiff and awkward
love scenes in his novels – as if they were afraid of women –
and at the same time show so much tenderness toward his male
characters? Was he perhaps one of those secret Victorian homosexuals?” 306
Dit dagboek is niet bedoeld om een aspect van mijn leven te
belichten of te preciseren, zoals bijvoorbeeld de arbeid en inzichten als journalist. T.S. Eliot was van mening dat een biografie (of autobiografie) licht zou werpen op zijn werk als
schrijver. Al het andere opgraven in een leven viel onder „impertinente nieuwsgierigheid”. Edel redeneert dat de seksuele
revolutie dit allemaal heeft veranderd. Het zal de oorzaak zijn
dat oudere mensen van mening zijn dat ik „te open” ben over
de seksuele kant van mijn leven. Dit dagboek is bedoeld als een
ooggetuigenverslag van een tijdperk (1925-1985 tot dusverre)
en daar hoort alles bij, ook seks.

306 The New York Times, 24 november 1985.
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24 december 1985

Heerenstraat
Ik arriveerde gisteren en trok weer bij Roel Martens in. Om
09:30 uur belde Henk Herrenberg: „Welkom.”
Boris Zhilko van de Sovjetambassade kwam me halen. Ik heb
een uur met ambassadeur Igor Bubnov op het terras zitten praten. Ik ontdekte dat hij de buurman is van de vader van Raoul
Emanuels. De USSR overwoog misschien palmolie en bananen
in Suriname aan te kopen. Ik pleitte voor een uitnodiging naar
Moskou voor Henk Herrenberg. „Waarom niet eerder voor
minister Tjon Kie Sim, die al tweemaal met Edoeard Sjevardnadze had gesproken,” vroeg Bubnov.
Kerstmis 1985

Regen, regen, regen.
Toen we gisteravond uit Hotel Torarica thuis kwamen, stond
er een absoluut zalige blonde kerel voor Roels deur, Jurriaan
Brinker, 23, zwemmer, bioloog, super. Hij was een half jaar
hier om onderzoek te verrichten naar schimmels op bananenbomen. We zaten samen tot twee uur te praten op het terras. Ik
begreep hoe doordacht hij leefde. Hij woont met zijn broer in
de binnenstad in Amsterdam. Hij had een prima relatie met het
gezin waar hij was opgegroeid. Hij had problemen met zijn
vriendin Jacqueline. Hij wilde dienstweigeraar zijn wanneer hij
niet werd afgekeurd, en vindt het koningshuis als instituut net
zo belachelijk als ik.
Hij wilde om 02:00 uur naar zijn eigen kamer gaan. Hij was al
buiten, maar ik haalde hem over in de kamer van Ben te slapen. Hij treuzelde met uitkleden dus liet ik hem alleen. Later
ging ik nog even naar hem toe. Ik zat op zijn bed, maar hij zei
iets van „niet te ver gaan”. Om 06:00 uur keerde ik naar zijn
bed terug en begon hem zachtjes te masseren. Laat ik – ondanks de seksuele revolutie – me maar beperken tot het feit dat
het uitliep op seks. Hij zei later op een speciale manier: „Je bent
doortrapt.”
Ik had een afspraak met de Herrenbergs om 16:00 uur aan de
Kofiemamalaan 2. Ik was er op tijd, zat een half uur buiten het
259
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huis op een omgekeerde emmer en ben met de bus terug naar
de stad gegaan.
26 december 1985

Ik had gisteren een makreel voor Herrenberg meegenomen,
maar gaf de vis maar aan de poes hier in huis. Die had vijf jonkies, ze genoten van de vis.
Henk Herrenberg verscheen om 10:30 uur, en zei dat hij erg
vast had geslapen omdat de kinderen weg waren. Daarom had
hij me gisteren niet horen bellen. Echt geloven deed ik hem
niet, maar ik probeerde op slag het incident te vergeten. Hij
vertelde dat hij mogelijk als ambassadeur naar New York zou
gaan. Glenn Sankatsing had ontslag genomen. Er werd gekletst
dat Henk als kabinetschef op staande voet was ontslagen. Hij
vroeg me te proberen erachter te komen wie dat gerucht verspreidde. We spraken ook weer over mijn adviesfunctie voor
de Republiek Suriname. Ik zei toch wel 50.000 dollar voor
twee jaar te willen hebben.
„Begrijp jij die stunt van Nederland om drie politici van hier
naar Den Haag te willen halen,” vroeg Herrenberg. „Er is hier
een teer proces op gang gekomen, maar zij blijven zich in onze
interne zaken mengen, waarmee zij ons gezamenlijk voornemen een dialoog te houden, en het proces hier, blijven verstoren. Ook blijven ze vanuit Nederland stoken over 8 december
1982. Ze zoeken in Den Haag naar het Argentinië-model.”
Over een trip als ambassadeur naar Moskou zei hij: „Het doel
zou moeten zijn om een reis van de bevelhebber voor te bereiden. Hij heeft nu lang genoeg de hand van Reagan geschud.
Hij moet naar Moskou.”
Ik gaf dit voornemen via Boris Zhilko door aan ambassadeur
Bubnov. Toen ik de Sovjetambassadeur later opbelde, onderstreepte hij dat de lijst van bezoekers van Michail Gorbatsjov
bijzonder lang was en er werd geen druk uitgeoefend om die
nog langer te maken.
Jurriaan kwam weer even langs. Hij was op pad om foto’s te
nemen. Ik blijf het een bijzonder lekkere kerel vinden.
Mijn oude vriend Frits Pengel307 kwam me halen. Om rustig te
kunnen praten en niet afgeluisterd te kunnen worden, hebben
we een autorit van anderhalf uur gemaakt. Ik ontmoette ook
zijn vrouw Coby. Twee zoons studeren in Nederland. We zaten nog tot 00:30 uur bij hem thuis op het terras.
Frits is nog steeds zeer emotioneel over de decembermoorden
307 Hij was directeur van de Surinaamse Televisie Stichting. Hij logeerde in 1956 bij mij
in Rome.
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28 december 1985

De houding van Henk Herrenberg is niet aanvaardbaar. Het
wordt een soort touwtrekken om mijn adviseurschap, waardoor ik net zo lief weer zou willen vertrekken. Niets hoeft.
Bovendien, broer Theo komt niet naar Suriname voordat er
een intentieverklaring is getekend.
De supermarkt is nogal leeg. Geen melk. Geen pindakaas. Ik
nam vanmorgen geen koffie, want er is geen melk.
29 december 1985

Ik schreef Herrenberg een brief dat ik op deze manier niet verder wil. Ik was achteraf liever deze dagen op Amerbos geweest.
30 december 1985

Henk Herrenberg zei mijn brief goed gelezen te hebben. „We
308 Elseviers, 21 december 1985.
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van 1982. De vermoorde advocaat Kenneth Gonçalves was de
avond voor zijn dood nog bij Frits thuis. Hij kreeg tranen in
zijn ogen toen hij dit vertelde. Hij toonde me zijn correspondentie met Marcel van Dam en ambassadeur Maximilien Vegelin van Claerbergen. In 1981 heeft Marcel van Dam André
Haakmat en vakbondsman Cyrill Daal bij Frits thuis ontmoet.
Frits beklaagde zich bij de toenmalige minister Van Dam, dat
Vegelin zich zeer koloniaal gedroeg in Suriname. Twee maanden later werd de ambassadeur teruggeroepen.
Eindelijk kreeg ik van Herrenberg tweeduizend dollar en 400
Surinaamse guldens uit een enveloppe waar Bhagwandas op
stond. Nu heb ik mijn kosten voor New York terug. Ik gooide
een hengeltje uit hoe het met mijn adviseurschap stond. „Hoeveel wil je dan hebben,” riep Henk, alsof we dit nooit eerder
hadden besproken. Er zal nog wel een tijdje overheen gaan
voor dit in orde komt, als het ooit in orde komt.
De Zwitserse klokkenmaker Piaget heeft een horloge gemaakt
dat 30 miljoen dollar kost. Dit zou bij de wet verboden moeten
zijn.308
Een Egyptisch passagiersvliegtuig is gekaapt in Malta. Egyptische troepen hebben het toestel bestormd, waarbij zestig passagiers om het leven zijn gekomen. Twee dagen later hebben terroristen balies van El Al op de luchthavens van Rome en
Wenen met machinegeweren bestookt. Hierbij kwamen twaalf
mensen om het leven en vielen 114 gewonden. Wat is er in
godsnaam aan de hand?
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gaan 2 januari met minister Tjon Kie Sim praten en jouw adviseurschap bespreken.”
Gisteravond haalden Frits en Coby me op en hebben we opnieuw lang gesproken. Hij vertelde hoe Roy Horb in januari
1982, toen hij al was ontwapend en er een onderzoek naar zijn
activiteiten in de VS liep, bij hem op kantoor was gekomen om
een gedeelte van een journaaluitzending van twaalf jaar geleden op te halen, omdat hij daarin voorkwam. Hij zei bezig te
zijn een archief aan te leggen. Hij was in burger.
„Ik ontving hem in mijn werkkamer,” vertelde Frits. „Hij
wilde praten. Horb zei: ‘Mijnheer Pengel, ik heb u altijd een
aardige man gevonden. Er gebeuren veel dingen, die niet
goed zijn.’” Daarop liet hij Frits een brief zien die zogenaamd
door Horb aan de Amerikaanse ambassade was gezonden, met
de waarschuwing dat Amerikanen in Suriname vergiftigd zouden worden. Horb had die brief niet alleen nooit gezien, en
evenmin ondertekend, maar toch was die brief in zijn naam
verzonden. Horb wilde nog meer van dergelijke informatie
aan Pengel geven, maar Frits zei het niet te willen horen.
„‘Okay’, zei Horb, ‘maar ik wil u alleen zeggen: aan mijn handen kleeft geen bloed.’ Toch denk ik dat bij paniektoestanden
Horb eerder zijn hoofd zou verliezen dan Bouterse. Ik denk
daarom dat de zelfmoord van Horb wel degelijk tot de mogelijkheden behoort.” 309
Frits vindt Desi Bouterse een uitstekende strateeg. Hij vindt
ook dat hij erg in zijn functie is gegroeid. „Gisteren zat hij nog
een uur in mijn kamer, omdat hij naar de televisiestudio was
gekomen voor het uitspreken van de nieuwjaarsrede. Wanneer
hij dan zo tegenover me zit denk ik: is dat nu een moordenaar?
Ik geloof het zelf ook niet. Maar wat is er dan wel gebeurd op 8
december 1982?”
Frits Pengel spreekt Bouterse vrijwel iedere twee maanden en
vindt hem „a very civilized person”. Ik stelde hem gerust dat
zowel ambassadeur Hoekman als ambassadeur Van Houten in
dezelfde termen tegen me had gesproken.
31 december 1985

De regering Reagan heeft Libië ervan beschuldigd terroristen
naar de luchthavens van Rome en Wenen te hebben gestuurd.
309 Roy Horb raakte in 1982 in onmin met Desi Bouterse en werd in datzelfde jaar gerecruteerd door de CIA, mogelijk was hij al langer informant van de Inlichtingendienst
Buitenland. Tijdens de Decembermoorden zou hij door Bouterse gedwongen zijn
mee te doen. Op 30 januari 1983 werd Horb zelf gearresteerd, en op 2 februari werd
hij in zijn cel in een strafbarak van de Militaire Politie opgehangen aan een koord
van zijn sportbroek gevonden, (red.).
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Een woordvoerder noemde militaire operaties tegen Libië onder alle omstandigheden „een optie”.
Het lijkt eeuwen geleden dat ik Peter voor het laatst zag Ook
Eduard lijkt zo ver weg.
Ik luister naar Songs of a Wayfarer van Mahler.
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Bijlage 9

Playboy Interview:
Fidel Castro
A candid conversation about Reagan, revolution, dictators, drugs,
debt and personal life with Cuba’s communist leader-and Washington’s nemesis
Few world leaders, living or dead, have occupied history’s center stage as long as
Fidel Castro, the Cuban caudillo, whose words and deeds have irritated or enraged
seven American Presidents and whose Revolution, in 1959, electrified the world.
The political history of the years since is well known, so we thought we’d use this
space to tell you just how the extraordinary “interview” came about.
For the past two decades, with rare exceptions, the 58-year-old Castro has kept the
press at arm’s length. (One exception was PLAYBOY’S own first “Interview” with
him, in 1967, in, which he discussed the early days of the Revolution and the 1962
missile crisis.) But times change, and Castro clearly believes that the time has come
to launch a new dialog with the American public. And herein lies the rub-Although
Castro’s talkativeness is legendary, after sifting through the transcripts of the most extensive interview Castro has granted, it is difficult to imagine anyone engaging in a
true back-and-forth dialog with him. It isn’t that he doesn’t listen to other viewpointshe does and, though dogmatic about his political beliefs, he seems genuinely curious about everything-but that his answers are long and repetitive, complicating the
usual process of editing the spoken word for the printed page. Those film clips of his
five-hour speeches to stadiums full of people are not exaggerated: Even in a less formal interview setting, answers are ten, 15, 20 minutes long and follow-ups become
academic. He waves away interruptions as his answers pile on one another. So we
want to let our readers know that even though this “interview” with Castro may well
be the most faithfully rendered ever, it has undergone extensive cutting as well as
interruptions to break up the text. The questioners themselves are an unusual team,
since the interviews were conducted by free-lance writer and political-science professor Dr. Jeffrey M. Elliot and U.S. Representative Mervyn M. Dymally (who also
holds a Ph.D.), a member of the House Committee on Foreign Affairs and the president of the Caribbean-American Research Institute. Because of these credentials,
and because of the tradition of PLAYBOY’S “interviews,” Castro sat for what he
called the longest and most far-reaching interview ever with a North American journalist. Ten days after Elliot and Dymally returned, Kirby Jones, an expert on Cuba
and a co-author of a 1975 book on Castro published by Playboy Press, raised several additional topics with the Cuban leader that ware incorporated into the “Interview.” Jones was in Havana to assist with the filming of a documentary for Public
Broadcasting Corporation/WNET, produced by Carol Polakoff and Suzanne Bauman
and directed by Jim Burroughs, to be aired on PBS this fall.
The intense interest that Castro took in the PLAYBOY project may be unusual in
scope, but reporters agree that he is no less committed when he engages in other en-
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terprises, bringing his considerable charm and energy to bear on anything he gets
caught up in. This is part of the enigma of the man, of course: The leader who can
passionately talk about his Marxist beliefs, scathingly criticize U.S. society and rationalize away Soviet oppression can also admit, as he does in this “interview,” that
he missed the funeral of Soviet leader Chernenko because-in so many words-he had
pulled two all -nighters in a row.
All-night sessions were also on the minds of Dr. Elliot and Representative Dymally
upon their return to the U.S., when they filled this report. “Few interviews could
have been as bumpy in the making as our eight-day marathon with Fidel Castro. It’s
no wonder that a Sixties documentary about a film crew’s frustration over a
promised-but-not-delivered interview with him was titled ‘Waiting for Fidel.’ Castro’s acquiescence to our request for an interview was preceded by two earlier meetings with Dymally. In June 1984, Dymally accompanied the Reverend Jesse Jackson-then a presidential candidate-to Cuba. As a result of his meeting with them,
Castro offered to release 27 Cuban political prisoners and 22 Americans who had
been arrested for illegally crossing into Cuban waters or for engaging in drug trafficking. In. December 1984, Dymally again traveled to Cuba, that time on a humanitarian mission on behalf of two constituents in order to help reunite their families. It
was on that trip that Dymally proposed an in-depth interview, to which Castro
agreed. Dymally then proposed a March 21 date, to which Castro also agreed.
That was the last simple thing that happened. On the appointed day, Elliot, Dymally,
technician Kenneth Orduna (the Congressman’s chief of staff) and photographer Gianfranco Gorgoni met in Miami and flew to Havana in a twin-engine Cessna.
“Upon landing, we were met by two guards, protocol officer Armando Amieba and
Alfredo Ramirez, the minister of exterior relations. We were offered lime daiquiris
while our papers were processed. We had been instructed by Cuban officials not to
arrive prior to 10:30 A.M. After that, we assumed that we would go directly to the
Presidential Palace for the interview. Our plan was to spend three days in Cuba.
“Upon arriving al the hotel, we were told to wait in our suite and that we would receive a call when the president was ready. We assumed, with wondrous optimism,
that we would receive an early call and then begin the interview.
Ten. hours later, sitting in our hotel rooms, we had yet to receive the call. We finally
were told that the interview would begin the next day. Here is a kind of journal of
what happened next: “Saturday. We awaken at seven A.M., expecting an early call.
After all, we’re scheduled to leave Havana on Sunday evening. We hover again by
the telephone, waiting anxiously for the call. Afraid to leave the hotel, for fear we’ll
miss the call. At 11 A.M., Amieba informs us that the session will not begin until after one P.M. and that they have scheduled a tour of old Havana. After sightseeing in
the company of Havana mayor Oscar Fernandez Mell-a comrade and close friend of
Che Guevara’s-we eagerly return to the hotel in anticipation of the call. Again, we
wait. At seven P.M., Ramirez appears. He informs us that the president will see us
later that evening but not for the interview: It will be a get-acquainted session.
Ramirez says a driver will come for us at eight P.M. We’re skeptical and start a betting pool as to what hour the driver will actually arrive. The telephone rings at 11
P.M. Castro is ready!
“We are sped to the Presidential Palace. As we enter, we are met by an armed guard.
He stops u and clears us for entry. The door opens and there is Fidel Castro.
“He is a tall man, lean and fit, dressed in his usual military garb, boots highly polished. His eyes are piercing. He greets us warmly and asks us to be seated. Through
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an interpreter (this session and the entire ‘Interview’ are conducted in Spanish), he
raises a series of questions about the project. We respond. He listens attentively. Following our presentation, Castro rises, then sits and proceeds to lecture us for nearly
an hour on the shortcomings of the media, chiding U.S. journalists by name for their
lack of knowledge and integrity. Calming down, he asks us to explain the project
again. We do. Half an hour later, Castro rises, waves his hands and tells us that he
will do the interview-but on Sunday, the next day. We leave the Presidential Palace
at four A.M, buoyant and confident.
“Sunday. after a few hours’ sleep, we arise, eat breakfast and are met by Amieba.
We are informed that the interview will not begin until late afternoon; would we like
to explore Havana a bit more? Yes. An. hour later, we are driven back to the hotel.
We are told that Ramirez would like us to meet him by the pool. We arrive shortly
before he does. Ramirez then tells us that the president has been up most of the
night, that he is extremely tired but that he hopes to see us late in, the afternoon or
the early evening. We politely stress the time pressures weighing on us: For one
thing, Dymally must be in Washington on Tuesday to vote on the MX missile. We return to our suite and begin yet another wait. The betting pool grows larger. Hours
pass -and no call. We begin to worry. Dymally has to fly out on Tuesday morning.
“Monday. We eat breakfast early. The food is becoming monotonous-we dine every
day in one of two hotel restaurants, so we won’t be far from our phones. We are anxious and nervous. We stay that way all day. This is the low point of the trip. At seven
P.M., Dr. Jose Miyar (referred to as Chomy), Castro’s closest advisor, arrives. He is
accompanied by Ramirez and interpreter Juanita Ortega. They offer their apologies
on behalf of the president, informing us that he has been extremely busy-that he
worked through the morning. However, they assure us that he will see us later that
evening-but only for a photo session. He is too tired to do the interview. Finally, the
call comes at 11 P.M. and we are sped to the Presidential Palace.
“We are escorted into Castro’s office. He is talkative and begins yet another long discourse, which meanders to the origin of his beard. He tells us that while they were in
the Sierra Maestra Mountains, he and his comrades took to growing beards because
there was little need or time to shave, then kept them as practical symbols: If Batista’s
forces had tried to infiltrate, they would not have had time to grow beards and would
have been spotted. Castro then calculates, to the minute-with pen and paper-how
much time was saved by their not shaving.
“The formal ‘Interview’ begins and our spirits are high. But after that first session, Dymally makes his plane trip to Washington and gets to cast his vote just in timeagainst the MX-and returns the next day to more delays. By now, the pool of onedollar bets has grown to a size that would probably get us expelled from Cuba.
“Thursday. The ‘Interview’ resumes, and this time we keep our momentum. One
night, we tape from ten P.M. until four A.M., with a tired Castro reviving as the hours
pass. Armed with his favorite Cuban cigar, a Cohiba, and a glass of Chivas Regal, he
speaks in, a precise, didactic manner, treating each question as if it were the only
one. He struggles not to be misunderstood and builds his responses brick by brick by
brick. When the session ends, Castro is exhausted-and so are we.
“Friday. We sleep until ten. A.M. Although we have made Herculean progress,
we’re not finished. Castro wants to get to all our questions, regardless of the time it
takes. It has been eight days. We wait for the call. Just 11 hours later, the phone
rings. Castro is attentive, effervescent. We tape until four A.M.-another seven hours.
At last, we are finished. Twenty-five hours on tape. We express our appreciation, he
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expresses his. As we depart, he extends his hand, withdraws it and tells us that he
has thought of one additional point he wishes to make-so it’s back to the table,
where Castro adds an afterthought to an earlier answer. Despite the hour, he appears
energized and poised. We are wrecks. Our charter flight is scheduled to leave within the hour. This time, we say farewell-for real-and return to our separate worlds.“
PLAYBOY: People know Fidel Castro the public figure, but few know the man. We’ll
be taking up many issues, but let’s begin, Mr. President, with some personal questions. After 26 years at the center of controversy and history, what still motivates Fidel Castro?
CASTRO: That’s a very difficult question. Let me start by stating the things that do
not motivate me: Money does not motivate me; material goods do not motivate me.
Likewise, the lust for glory, fame and prestige does not motivate me. I really think
that ideas motivate me. Ideas, convictions are what spur a man to struggle in the first
place. When you are truly devoted to an idea, you feel more convinced and more
committed with each passing year. I think that personal selflessness grows; the spirit
of sacrifice grows; you gradually relinquish personal pride, vanity.., all those elements that in one way or another exist in all men. If you do not guard against those
vanities, if you let yourself become conceited or think that you are irreplaceable or
indispensable, you can become infatuated with all of that the riches, the glory. I’ve
been on guard against those things; maybe I have developed a philosophy on man’s
relative importance, on the relative value of individuals, the conviction that it is not
the individual but the people who make history, the idea that I can’t lay claim to the
merits of an entire people. A phrase by Josi Marti left in me a deep and unforgettable
impression: “All the glory of the world fits into a kernel of corn.”
PLAYBOY: Then you don’t think certain men are destined for personal greatness? It’s
a matter of time and circumstance?
CASTRO: Yes. Very much so. Let me give you some examples. If Lincoln had lived
today, he might be a simple farmer in the United States, and nobody would have
heard of him. It was the times in which he lived, the society in which he lived, that
made a Lincoln possible. If George Washington had been born 50 years after independence, he might have been unknown, and the same holds true if he had lived 50
years earlier. Lenin, with all his extraordinary abilities, might have been an unknown, too, if he had been born at another time. Take my case, for example. If I
hadn’t been able to learn how to read and write, what role would I have played in
the history of my country, in the Revolution? Where I was born, out of hundreds of
kids, my brothers and sisters and I were the only ones who had a chance to study
beyond the first few grades. How many more people were there, among those hundreds of kids, with the same or better qualities for doing what I did if they’d been given the opportunity to study? One of the 100 best poems in the Spanish language tells
of how often genius lies dormant in one’s innermost soul, awaiting a voice that will
call out, “Arise and walk!” This is true; I believe this deeply. This is why I believe
that the qualities required for being a leader aren’t exceptional; they are to be found
among the people. Why am I saying this? Because I’ve noticed, especially in the
West, a great tendency to associate historical events with individuals; it’s the old theory that men make history. There is also a tendency in the West to see the leader of
any Third World country as a chieftain; there’s a certain stereotype: Leader equals
chieftain. From that, there is a tendency to magnify the role of the individual. I can
see it myself in what you say about us: Castro’s Cuba, Castro did this, Castro undid
that. Almost everything in this country is attributed to Castro, Castro’s doings, Cas-
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tro’s perversities. That type of mentality abounds in the West; unfortunately, it’s quite
widespread. It seems to me to be an erroneous approach to historical and political
events.
PLAYBOY: You may feel that the West magnifies the role of the individual, but aren’t
you under intense scrutiny here in Cuba? Don’t you live in something of a fish bowl?
CASTRO: Actually, I’m never even aware of it. There may be something that explains this: My activities are almost never reported in the press. I may be doing a lot
of things for 15 days, yet none of it comes out in the papers. You may have noted
that by and large, all countries have what’s called a press office. Everything a leader
does throughout the day is published in the papers and reported on television and
radio. In a sense, ivory towers and fish bowls are built around these people. I haven’t
created a fish howl for myself. I go out and visit factories, schools and the various
provinces and towns. It’s true that I visited them more often in the past, because I
had more time then. But there’s never been any protocol or welcoming ceremonies
for me, as is customary for leaders in many other countries. Yet crowds gather where
I go. How long is it since I last went to a restaurant? Why? A new Chinese restaurant
has just been opened in old Havana, which is being restored. It’s small and cozy, in
an old building. For some time now, I’ve wanted to go there; but if I do, it will mean
eating while people wait to see me in the street. Well, these are the minor inconveniences of my job. I have ways of getting around them. If I want a rest, if I want to relax, I go to the sea. I go to a small cay out there to scuba dive. There are some marvelous bottoms, fish and coral reefs, and I’ve grown accustomed to those places.
When I was a student, nobody ever thought of scuba diving in the ocean as a sport.
There were all those stories about sharks. ...
PLAYBOY: Considering all the traveling you have done around Cuba, how would
you describe the relationship between the people and Fidel Castro?
CASTRO: I think that the people’s feeling is one of familiarity, confidence and respect; it’s a very close relationship. I think it’s a family relationship. The people look
on me as a neighbor, as one more person. They aren’t overpowered by positions, by
public figures. No one ever calls me Castro, only Fidel. I believe that that familiarity
is based, among other things, on the fact that we’ve never lied to the people. Ours
has been an honest Revolution. The people know we keep our word-and not only
Cubans in Cuba but also those in Miami; that is, people who don’t have any feelings
of affection but trust our word. They have known ever since the Revolution that there
will be no tricks, no betrayals or entrapments: When we told them they could leave
from Mariel, they could-even if they are our worst enemies, even if they’re terrorists.
We are like the Arab of the desert who welcomes his enemy in his tent and doesn’t
even look to see which direction he takes when he leaves. Of course, this is based
on the fact that the Revolution never lied. Never! This is a tradition that dates back to
the war. Throughout the entire war, all the information we released on the fighting,
the number of casualties, the munitions captured, was strictly accurate. We didn’t
add one single bullet or rifle. Not even war justifies a lie or the exaggeration of a victory. This has been an important element in our Revolution.
PLAYBOY: Do you have many close friends? Can a man in your position have
friends?
CASTRO: Well, I have many friends who are not Cubans, whom I’ve met through
different activities-some of them outstanding personalities: for example, doctors,
writers, film makers, scientists, friends from abroad. But my friends in the Revolution are all my revolutionary comrades, all those who work with me, all those who
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hold important responsibilities in the state. We have a friendly relationship. I don’t
really have what you might call a circle of friends, because for me a circle of friends
is a very broad concept. I don’t have the habit of meeting always with the same
group of eight or ten friends. I visit one friend one day, another another day; with
some I talk more because of work relations-that’s logical. However, I’ve tried to
avoid-because it’s not good practice, from the viewpoint of my responsibility-cultivating just one group of friends I see every Sunday.
PLAYBOY: What we were getting at is whether or not people feel intimidated,
whether or not they can argue with you.
CASTRO: As a rule, any of the comrades who work with me in the state or party can
come to me in total familiarity and state any concern or problem he may have. In
general, my relations with comrades are excellent. But since you’ve asked me, there
are two or three people with whom I work closely who would tell you I’m a big
headache to them. Comrade Chomy, who is sitting here with us, is the prime example. He has the unrewarding task of showing me the list of people I must see, who
ask for meetings. ... He is the one I can grumble and complain to. [Castro and
Chomy laugh. Moments later, Chomy leaves the room and as Castro is making a
point, The tape recorder Castro’s aides are using for their own verification clicks to a
stop. In exasperation, Castro shouts for Chomy, who rushes back in.] As a rule, I do
not let myself get agitated or obsessed by problems. If I didn’t have a sense of humor, if I couldn’t joke with others and even with myself, if I weren’t able to let go, I
wouldn’t be able to handle the job. Because I also ask myself the same questions
others do: How’s my blood pressure? How’s my heart doing? How have I been able
to stand it for so many years? I meet people who I immediately know are going to die
young. I see them all worked up, bitter, tense, but that’s not my case. Exercise and
moderate eating habits have helped. And why not? Nature and luck have also
helped.
PLAYBOY: Unlike most political leaders, you do much of your important work late
at night-often into the early hours of the morning. Why the odd hours?
CASTRO: On a day like today, with conversations that go on this long, the schedule
goes out the window, gets out of control, and this is frequently the case. A lot of visitors come to Cuba: ministers of foreign affairs, party representatives, a great many
people. If I were to set an exact date and hour for each one of the visitors asking for
an interview through Comrade Chomy, through the party, through the ministry of
foreign affairs, through the executive committee, through all channels, I’d be tied up
all the time. I dislike purely protocol meetings; they’re a waste of time. I prefer to talk
about interesting things with visitors, and I dislike keeping an eye on the clock. As a
rule, I tell the people who have arranged someone’s visit here, “Make up the schedule; I only want to know where he is and when he’s free.” This has, of course, its inconveniences. Many times they tell me, “Minister so-and-so is leaving tomorrow,”
and then I’m forced to meet him at night, very late. On the other hand, nobody upsets my life as much as interviewers and journalists.
PLAYBOY: Have you ever given any thought to marriage, a family, settling down
and retirement?
CASTRO: I’ve always been allergic to gossip-column publicity about the private life
of public men. I believe that’s part of the few intimacies that one has. That’s why I
maintain discretion-until one day. Someday, the things you’re asking about will be
known, but not with my cooperation. I can tell you that everything’s perfectly well
with my private life-no problems. [Grins]
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PLAYBOY: One more question in the personal vein: You are one of the last of the
great orators, with your booming speeches to stadiums full of people; you are known
as an effective communicator. Is there any difference between that public figure and
the private man?
CASTRO: [Laughs] I have a great rival as a communicator-and that is Reagan. But
let me tell you something that people may not believe: I have stage fright. Whenever
I’m about to speak in public, I go through a moment of tension. I don’t actually like
making speeches. I take it more as a responsibility, a delicate task, a goal to be met.
The huge rallies are difficult. I may have the basic ideas-you might call it a mental
script of the essential ideas-and more or less the order in which I’m going to present
them. But I work out and develop the ideas-the words, phrases and forms of expression-during the speech itself. People prefer that to a written speech. It seems to me
that they like to see a man’s struggle, his efforts to elaborate ideas.
PLAYBOY: This year, you have granted several interviews besides this long conversation. Why? And why now?
CASTRO: It’s true that I’ve granted several interviews in the past few months. I
thought it would be useful to do this now. I’m not trying to launch a publicity campaign, much less improve my image. I’m not running for office in the United States.
Rather, I’m doing this because this is a special time in the international field. For instance, there has been tension in Central America, and I believe that there’s a really
critical situation in Latin America, both economically and socially. There is great international concern over the problems related to the arms race, the danger of a war;
at the same time, there are conflicts in southern Africa. If these problems are better
understood, some contribution may be made to solving them.
PLAYBOY: You’ve had a chance to see the results of your earlier interviews; what
do you think of your press so far?
CASTRO: I believe that the PBS interview was a serious one, on interesting, complex
topics. After PBS, there was an interview with Dan Rather of CBS. I don’t think very
important problems were discussed in that interview. It was more anecdotal, containing personal views about Reagan and other topics. But television’s possibilities
for spreading information are, by definition, very limited. Rather wanted to know
why I hadn’t attended Chernenko’s funeral. Sometimes you make a great effort and
put a lot of time into something, and then reporters take up anecdotal rather than essential matters. That’s why, as said to you before we began, if you want to express
your point of view in depth, you have to have the space to develop it.
PLAYBOY: You may consider it anecdotal, but we saw the Rather interview and, like
him, wondered about the Chernenko funeral. Why did you skip it? You didn’t really
answer Rather.
CASTRO: Look, I was present at Brezhnev’s funeral; I was present at Andropov’s funeral; I’ve attended the two most recent Soviet Party Congresses, that is, almost all
the most important occasions of that type that have taken place in the U.S.S.R. One
must bear in mind that the distance between Cuba and the Soviet Union is great; the
other socialist countries are two hours away from Moscow, sometimes less. Now,
the death of Chernenko-a man whom I held in great esteem, whom I’d known for
some time and who was very friendly toward Cuba-occurred at a time when I had an
enormous amount of work. On the day of his death, we had just concluded a
women’s congress to which I had devoted several days’ intense work. I’m going to
tell you something else, since you force me to. Between the end of the Federation
Congress, where I delivered the closing address-that was Friday evening-and eight
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o’clock Sunday morning, I worked for 42 consecutive hours. No rest or sleep. Since
I had other visitors in town in the following days and I was worried about keeping
them waiting-and you are exceptional witness to the fact that I don’t begrudge time
or energy in attending to visitors, regardless of their political rank-I decided to ask
my brother Raul to represent me at the funeral. Fulfilling a formal obligation isn’t the
only way to show affection, appreciation and respect for a friend. I can tell you in all
frankness, our relations with the Soviet Union are excellent, better than ever; and
precisely because of the confidence they have in us and the confidence we have in
them, I knew they’d understand.
PLAYBOY: What the Soviets feel for you is one thing, but it’s no secret that attitudes
in Washington have hardened in recent years. President Reagan has characterized
you as a ruthless military dictator, one who rules Cuba with an iron hand. There are
many Americans who agree with him. How do you respond?
CASTRO: Let’s think about your question. A dictator is someone who makes arbitrary decisions on his own, one who is above all institutions, above the law, and is
subject to no other central than his own will or whims. If being a dictator means governing by decree, then you might use that argument to accuse the Pope of being a
dictator. His broad prerogatives for governing the Vatican and the Catholic Church
are well known. I don’t have those prerogatives. Yet no one would think of saying
that the Pope is a dictator. President Reagan can make terrible decisions without
consulting anyone! Sometimes he may have to go through the purely formal motions
of securing the Senate’s approval when he appoints an Ambassador, but Reagan can
order an invasion, such as the one against Grenada, or a dirty war, such as the one
against Nicaragua. He can even use the codes in that briefcase he always
carries around with him to unleash a thermonuclear war that could mean the end of
the human race. If not, why does he have the briefcase? Why does he have the
codes? And why does he have an aide with the briefcase? It’s to be supposed that
Reagan would make the decision to unleash a thermonuclear war without consulting the Senate or the House of Representatives, without consulting the Cabinet. And
that’s something that could spell the end of the human race. Not even the Roman
emperors had that kind of power.
PLAYBOY: But, Mr. President, don’t you, in fact, rule by personal decree? Don’t you
make all important decisions of state?
CASTRO: No. I don’t make decisions totally on my own. I play my role as a leader
within a team. In our country, we don’t have any institution similar to the Presidency
of the United States. Here, all basic decisions-all the important decisions-are analyzed, discussed and adopted collectively. I don’t appoint ministers or ambassadors;
I don’t appoint even the lowliest public servant in the country, because there: exists
a system for selecting, analyzing, nominating and appointing those officials. I do, in
fact, have some authority; I have influence. But my only real prerogative is to speak
before the Central Committee, before the National Assembly, before public opinion.
That’s the main power I have, and I don’t aspire to any other. I don’t want or need
any other. Those are the conditions in which a political leader in our country must
work. I don’t think any of these mesh with the idea of a dictator, which comes from
the verb to dictate-one who is always dictating orders of all kinds. I don’t act that
way, nor am I empowered to. I don’t give orders; I reason. I don’t govern by decree,
nor can I. During the war, I led an army; in a war, it has to be that way. There has to
be that kind of responsibility-during World War Two, Eisenhower had the responsibility and the power to make decisions-but, as soon as our movement was orga-
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nized, long before the attack on the Moncada Garrison on July 26, 1953, we had
collective leadership; throughout the war, our movement had collective leadership,
and when the war was over, we immediately organized collective leadership for the
country. These principles have remained unaltered throughout the years. I honestly
believe that the President of the United States has much greater power and more capability of giving direct, unilateral orders. If his power includes something as monstrously undemocratic as the ability to order a thermonuclear war, I ask you who,
then, is more of a dictator: the President of the United States or I?
PLAYBOY: Nonetheless, what Americans see is that there is a marked difference between the personal freedoms in a Western country and those allowed in Cuba.
CASTRO: I think U.S. and Cuban conceptions of liberty are very different. For example, there are more than 1,000,000 children who have disappeared in the U.S. Next
to your millionaires, you have beggars. We have neither abandoned children nor
beggars without homes. You always speak of freedoms. Since your Declaration of
Independence, you have spoken of freedoms. We, too, consider it self-evident that
all men are born equal. But when George Washington and the others created U.S.
independence, they did not free the slaves; not long ago, a U.S. black athlete could
not play baseball in the major leagues. And yet you called yours the freest country in
the world. The freest country in the world also exterminated the Indians. You killed
more Indians than Buffalo Bill killed buffaloes. Since then, you have made allies of
the worst tyrants in Argentina and Chile, you have protected South Africa, you have
used the worst murderers in the world to organize the contra revolution—and yours
is the country of freedom? What is the banner of liberty the U.S. is really defending?
OK, if you are a Communist in the U.S., where are your freedoms? Can you work in
the State Department, in any form of Government employment? Can you speak
openly on TV? In what papers can you write? We may be criticized in Cuba, but at
least we are cleaner than you. Our system is cleaner, because we’re not pretending
to be the best of liberty.
PLAYBOY: In fact, a Communist can speak openly in the U.S. In the U.S., people
have the freedom to say whatever they like.
CASTRO: You can say what you want, but you have no place to say it-unless you
can afford it. If you do not own a paper or a media empire, you are ignored. I have
read how a right-wing Senator has tried to buy CBS to kick out Dan Rather-and
Rather is not a Communist. But they want to shut his mouth. I admit that there are
some brilliant writers and journalists who write both for and against capitalism and
can speak on TV, but a Communist who wants to preach communism, who wants to
change your system, does not appear in any big papers or on large TV stations.
PLAYBOY: What about in Cuba? Could someone write against your system in your
newspapers?
CASTRO: No, a counterrevolutionary cannot write in our newspapers. Against our
system, he cannot write. But that is exactly the same thing that happens in the U.S.only we are honest; we say so. You say you are the best model of freedom that ever
existed. When I see a Communist writing in The New York Times or The Washington Post, or speaking on CBS, I promise you I will open the doors so all the counterrevolutionaries will be able to write in our
newspapers! But you set the example first.
PLAYBOY: Surely, you know there are Communist political candidates in the U.S.
who speak freely.
CASTRO: Yes, they are allowed to hand out their pamphlets and make speeches. But
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they are not covered by the press, they are not allowed to participate in the debates,
the text of their speeches is not published.
PLAYBOY: Could we go out right now to the main park in Havana and speak critically about Cuba?
CASTRO: Cuba is one of the places where people are most critical. Anyone who visits here knows that Cubans speak openly. From morning until night, they criticize
everything. No one is arrested here for speaking out. If they were, everyone would
be arrested! Things are not the way you imagine. Besides, people do not want another party. This country has had a political education, a revolutionary education.
People can speak their mind, but not if they start conspiring or organizing terrorist
plans.
PLAYBOY: So if we went outside and began speaking against the party –
CASTRO: Go ahead, try it, test it. You could get in trouble! [Laughs]
PLAYBOY: The history of relations between Cuba and the U.S. is quite bad; how
much worse have they become since Reagan took office?
CASTRO: Considerably. He has, of course, tightened the blockade against us. Then
he put an end to private citizens’ traveling to Cuba-something that had been reestablished for some years. He also applied an incessant, tenacious practice of placing
obstacles in the way of all of our country’s economic and trade operations. I don’t
know how many people in the United States are engaged in compiling information
on all of our economic and trade operations with the Western world to try to keep us
from selling our products, to block Cuba’s nickel sales to any Western country and
to try to block credits to Cuba and even the rescheduling of the debt. Every time we
reschedule the debt with various bankers, the United States draws up documents
and sends them to all the governments and banks. The United States does not limit
its blockade to trade between the United States and Cuba-it even bans trade in medicine, a shameful thing. Not even an aspirin can come from the United States-it is
legally forbidden; pharmaceuticals that may save a life are forbidden; no medical
equipment can be exported from the United States to Cuba; and trade is prohibited
in both directions. The U.S. also expands the blockade throughout the world as part
of its policy of unceasing, shameful and infamous harassment of all of Cuba’s economic operations. The only reason it doesn’t interfere in our trade with the other socialist countries is that it can’t. That’s the truth.
PLAYBOY: To ease these tensions, would you be willing to meet with President Reagan, without a prearranged agenda?
CASTRO: [Very carefully, after several false starts] In the first place, you should ask
the President of the United States. I don’t want it to be said that I’m proposing a
meeting with Reagan. However, if you want to know my opinion, I don’t think it’s
very probable; but if the United States Government were to propose a meeting of
that nature, a contact of that type, we wouldn’t raise any obstacles.
PLAYBOY: What if an invitation were extended by the United States Congress or,
specifically, by the Congressional Black Caucus? Would you accept such an invitation?
CASTRO: Well, I have very good relations with the Black Caucus. I know many of its
members, and any invitation from them or any opportunity to meet with them, in
Cuba or in the United States, would be an honor for me. In any case, I’d first have to
know the position of the United States Government, because a visit to the United
States requires a visa from the U.S. Government. If that were possible, indeed, if that
could lead to a broader meeting with U.S. legislators, I think I have the arguments
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with which to talk, discuss things and debate with a group or with all U.S. Congressmen at once. That is, I think so; I think I could go. There are many things to talk
about that it would be useful for the members of the U.S. Congress to hear, and I
could answer all of their questions. But all this is on a speculative, hypothetical
plane; I don’t think it can be done unless the President of the United States agrees.
PLAYBOY: And that seems hardly likely, with what current Administration officials
are saying about you. One particuLarly negative charge was by Secretary of State
George Shultz, who claims there is evidence of a Cuban-Colombian drug connection. How did you react to that?
CASTRO: One of the Ten Commandments says, “Thou shalt not bear false witness
against thy neighbor.” The Reagan Administration should be constantly reminded of
that. Besides, I believe that the United States Congress and the American people deserve more respect. It’s absolutely impossible for the United States and the State Department to have a single shred of evidence of this kind! [Stands up, paces angrily] I
believe that these are, in fact, dirty, infamous accusations, a dishonest way of conducting foreign policy! During the past 26 years, Cuba’s record in this regard has
been spotless, because the first thing the Revolution did in our country, where drugs
were once freely used, sold and produced, was to eradicate that problem. Strict
measures were taken to destroy marijuana plantations and to strongly punish all
forms of drug production and trafficking. Since the victory of the Revolution, for 26
years, no drugs have been brought into our country, nor has any money been made
from the drugs coming from anywhere else. During the 26 years of the Revolution, I
haven’t heard of a single case of any official’s ever having been involved in the drug
business-not one. I ask if the same could be said in the United States or if that could
be said in any other Latin-American or Caribbean country or in the rest of the Western world.
PLAYBOY: Secretary Shultz has said that Cuba tacitly goes along with the drug trade
by allowing overflights of smugglers in light planes.
CASTRO: Look, our country is the place drug smugglers fear the most. They all try to
avoid landing in Cuba or making any sort of stop on our coasts, because they have a
lot of experience with the consequences and the strict measures taken in our country. Our island has an east-west axis in the Caribbean and is more than 1000 kilometers long but only 50 kilometers wide in some places. It’s easy to cross it in a matter of minutes and be under international jurisdiction again. Radar very often detects
airborne targets approaching or leaving our territory. United States spy planes do this
almost every day, even without entering our national airspace; every so often, they
do it with sophisticated aircraft that fly at an altitude of 30 kilometers at 3000 kilometers per hour. I imagine that those planes aren’t carrying drugs. Small civilian aircraft penetrate our airspace rather frequently, and they don’t pay our interceptors the
slightest attention. Having to decide whether or not to fire on an unarmed civilian
aircraft is a serious, tragic question. There’s no way you can be sure who’s in it. An
aircraft in the air isn’t like an automobile on a road that can be stopped, identified
and searched. The occupants may be drug smugglers, but they may also be off
course or trying to save fuel by taking a shorter route. They may be families, journalists, businessmen or adventurers-of whom there are many in the United States-who
are afraid to land and be arrested in Cuba. Even though it is blockaded by the United
States and doesn’t have any obligation to cooperate with the United States on this
or any other problem, Cuba has stood sentinel against drug trafficking in the
Caribbean-as a matter of self-respect, a simple question of prestige and moral recti-
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tude. Is it right that the treatment we receive in exchange is the infamous accusation
that Cuba is involved in drug trafficking?
PLAYBOY: Why do you think there have been such harsh charges over the years?
Why do you think American leaders-and, to some extent, the American public- have
had such a relentlessly negative view of Cuba and of you?
CASTRO: In the first place, basically, it is not a negative attitude against Cuba and
against Castro; it is fundamentally an antisocialist, antirevolutionary and anti-Communist attitude. The fact is that for the past 100 years in the United States, Europe
and elsewhere in the world, this anti-Communist feeling has been drilled into the
masses by all possible means; the anti-Communist indoctrination begins practically
when a child is born. The same thing used to happen in our country: A permanent
campaign in all the newspapers, magazines, books, films, television, radio, even
children’s cartoons, was aimed in the same direction-toward creating the most hostile ideas and prejudices against socialism. I’m referring, of course, to a socialist revolution, not to the much used and abused word socialism, which so many bourgeois
parties have taken up as something elegant in an attempt to dress old-fashioned capitalism in new clothes.
PLAYBOY: Critics in the Reagan Administration would argue that you need to employ cruel, punitive measures in imposing your kind of socialist system in Cuba.
CASTRO: As regards the charge of cruelty, I think the cruelest people on earth are
the ones who are indifferent to social injustice, discrimination, inequality, the exploitation of others-people who don’t react when they see a child with no shoes, a
beggar in the streets or millions of hungry people. I really think that people who have
spent all their lives struggling against injustice and oppression, serving others, fighting for others and practicing and preaching solidarity cannot possibly be cruel. I’d
say that what is really cruel is a society-a capitalist one, for instance-that not only is
cruel in itself but forces man to be cruel. Socialism is just the opposite. By definition,
it expresses confidence and faith in man, in solidarity among men and in the brotherhood of man-not selfishness, ambition, competition or struggle. I believe that cruelty is born of selfishness, ambition, inequality, injustice, competition and struggle
among men.
PLAYBOY: Getting back to the way the U.S. has portrayed Cuba specificallyCASTRO: Really, a study could be made of how much space, how much paper, how
many media have been used against Cuba. But despite their huge technological resources and mass media-and I say this with sorrow Americans are one of the least
politically educated and worst informed peoples on the realities of the Third World,
Asia, Africa and Latin America. All this is actually at the root of those anti-Cuba, antiCastro feelings-the anti-Castro part. Now, I’d also like to say that, in turn, there is a
broad minority of people in the United States who think, who have a high cultural
and political level, who do know what’s happening in the world, but they aren’t representative of the average citizen. Furthermore, I know for a fact that there are many
U.S. citizens who are not taken in by this phobia, by those prejudices and by those
anti-Cuba feelings. On the other hand, I want to remind you of the following: Twenty years ago, the worst things, terrible things, were said about China, about Mao Tsetung, about Chinese communism, about the Red threat and all the most inconceivable threats that China posed. The press used to say the worst things about China
every day. However, that is no longer the case. The press is no longer full of insults
against the Chinese government and the People’s Republic of China. Quite the opposite, there are excellent diplomatic relations, investments and increasing trade.
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And yet that process did not start with today’s China but with the China of Mao Tsetung, at the time of the Cultural Revolution, at a time when an extreme form of communism was preached and applied in China. Now even Reagan has visited the Great
Wall, and just look how everything has changed. And why? Could you tell me why?
Now there are even two types of Communists: a bad Communist and a good Communist. Unquestionably, we’ve been classified among the bad Communists, and I
am the prototype. Well, Mao Tse-tung had also been included in that category far a
long time.
PLAYBOY: What would it take to change your image from that of a bad Communist
to a good Communist?
CASTRO: Unfortunately, if changing that concept of a bad Communist to that of a
goad Communist implies that we stop denouncing the things we deem incorrect,
that we stop assisting the causes we deem just, that we break our ties of friendship
with the Soviets, that we become anti-Soviet in order to be good Communists, acceptable to and applauded by the United States, then that will never happen. If one
day the United States changes its image of Cuba and public opinion has the chance
to learn the truth, it will have to be on the basis of its ability to realize that neither
Castro nor the Cuban people are opportunistic, turncoats, people who can be
bought.
PLAYBOY: And you feel that the U.S. treats the rest of Latin America as if it can be
bought?
CASTRO: I’m convinced that this U.S. policy toward Latin America, the idea of acting as the proprietor of the peoples of this hemisphere, in contempt of the peoples of
this hemisphere, is evident everywhere-in the simple things, in speeches, anecdotes
and stories, in the toasts that are made, in contacts with Latin-American leaders. I
have the impression that when Columbus, Cortes, Pizarro and the European conquistadors reached this continent, they treated the Indians in almost the same manner and with the same philosophy-which included bartering mirrors and other trinkets for gold. I think that is the American attitude. I notice it, I feel it. Not when they
talk with me, because with me, none of those visitors can talk like that-besides, the
visitors I receive are usually a different type of person, right? But when I look at the
Presidents of the United States in their relations with Latin America, it is impossible
not to sense their contempt, their underestimation of these Latin American peoplesthis strange mixture of proud Spaniards, black Africans and backward Indians; an
uncommon and strange mixture of people who deserve no consideration or respect
whatsoever. I think that someday, that policy-the policy of intervening in all countries of Latin America, setting guidelines, saying what type of government should be
elected, the social changes that can or cannot be performed-will give out and result
in a crisis, and I really believe that that moment is drawing nearer. The United States
has been lucky in that up to now, these problems have come up in small, isolated
countries like Cuba or Grenada or Nicaragua, in Central America; it can still afford
to speak of invasions, acts of intervention and solutions based on force, as had already been the practice in 1965 against another small Caribbean country, the Dominican Republic. But when it is faced with these problems everywhere in the
Southern Hemisphere, in any one of the large or medium-sized countries in South
America, it won’t be able to solve them through intervention, dirty wars or invasions;
that would be catastrophic. Since I can picture very clearly what will happen, I have
been raising these problems, insisting on discussing them with all American people I
meet, and maybe my effort will be useful to some extent and make at least some
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American people reason things out. Maybe if, when the United States was about to
embark upon the Vietnam war- as it enthusiastically did-someone had persuaded
the people of what was to happen there, he might have done a great service to the
American people. For instance, it is said that if The New York Times had published
the story it had concerning the Playa Giron [Bay of Pigs] invasion, it would have
done Kennedy a great service and would have prevented that mistake. We are now
doing exactly that with respect to Central America: As we watch the United States-or
the U.S. Government; I can’t say the U,S. people, because 72 percent of them are
against intervention in Central America-move with similar enthusiasm toward intervention in Central America, we are not doing the people of the United States a disservice when we insist on warning them of the consequences to them, to all of us.
PLAYBOY: There is obviously support for that position, as evidenced by the votes in
Congress blocking Reagan’s proposals to support the Sandinista’s adversaries. But
that is hardly a ringing endorsement of either the Sandinista or the Cuban regime. In
fact, there is a general feeling that when a Marxist government takes over, the inevitable result is repression, curtailment of human rights, imprisonment of political
dissidents.
CASTRO: The idea that anyone is in prison in Cuba, no matter what you have heard,
for holding ideas that differ from those of the Revolution is simply nonsensical!
[Stands again, begins pacing] No one in our country has ever been punished because he was a dissident or held views that differed from those of the Revolution.
The acts for which a citizen may be punished are defined with precision in our penal
code. Many of those laws were adopted prior to the triumph of the Revolution, in
the liberated territory of the Sierra Maestra Mountains, and were applied to punish
torturers and other criminals. We have defended ourselves and will continue to do
so. I don’t expect that the counterrevolutionaries will put up a statue for me or that
our enemies will honor me. But I’ve followed a line of conduct in the Revolutionand throughout my life, in fact-of absolute respect for an individual’s physical integrity. If we had to mete out punishment-even drastic punishment-we meted it out.
But no matter what our enemies may say, no matter how much they may lie and
slander us, the history of the Revolution contains no cases of physical abuse or torture! All the citizens in this country, without exception, know this.
PLAYBOY: That’s a sweeping denial, Mr. President. Does that mean that any story
told about unfair imprisonment or torture in Cuba through the years has been a lie?
CASTRO: Yes. We’ve never had to resort to anything illegal-to force, torture or
crime. Throughout the entire history of the Revolution, no one can point to a single
case of torture, murder or disappearance-things that are common, everyday happenings in the rest of Latin America. Another thing: Never has a demonstration been
broken up by the police in Cuba. Never in 26 years has a policeman used tear gas,
beaten a citizen during a demonstration or used trained dogs against the people.
Never has a demonstration here been broken up by the army or the police-something that happens every day everywhere else, in Latin America and the United
States itself.
PLAYBOY: As well as in the Soviet Union and in the Eastern Bloc. But why is it you
claim that Cuba is the exception?
CASTRO: Because the people support their government, the people defend it. The
true repression I speak of occurs in countries whose governments are against the
people, whose governments have to defend themselves against the people: in Argentina, with the military dictatorship; in Chile, El Salvador and elsewhere, with re-
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pressive forces and death squads trained by the United States. When the people
themselves are the Revolution, you may rest assured that there is no need for violence or injustice to defend it. Ours is the only government in this hemisphere-and I
can state this proudly-that has never inflicted any bodily harm on an individual or
committed any political assassinations or abductions.
PLAYBOY: Are you claiming that the way you deal with political dissidents actually
results in greater freedoms than Americans have?
CASTRO: I’m sure that every day, United States citizens see things in their country
that are never seen here, things that simply can’t happen here, acts of violence
against people. Here, nobody has ever seen-nor will they-the murder of a champion
of civil rights, such as Martin Luther King, Jr. Actions such as this have never occurred here, yet we don’t go around bragging about the Revolution’s humanitarian
spirit and respect for human rights.
PLAYBOY: You yourself were in prison before the Revolution. How do you remember it?
Castro: I was in isolation for a very long time. Batista’s men didn’t want me to go to
trial, because I had been so vocal; I had denounced all the crimes that were being
committed, so it was clearly political. And even in prison, I was able to organize
such political activities as a school, with courses in history, philosophy, politics. I
was sent to the Isle of Pines- we now call it the Isle of Youth-and we organized while
we were there, Once, I remember hearing that Batista himself was visiting the island
to inaugurate a small power plant. The moment he was set to leave, we in the prison
began to sing our anthem based on our uprising of the 26th of July. Batista thought
he was hearing a song in his honor-he may have thought it was the Angels’ Chorale
or something. But once he heard some of our lyrics-”insatiable tyrants,” and so forththe policemen came into the prison and took harsh, repressive measures. One comrade was beaten-he was a black man and the author of our anthem. Others were put
into isolation. I was in solitary detention for more than a year; they even shut off our
electricity during the day.
PLAYBOY: Was it always so harsh?
CASTRO: I could say a few good things about prison. We took advantage of the
time; we read a lot-14, 15 hours a day. I studied a lot of Marxist works. They even let
us receive Das Kapital.
PLAYBOY: There has been speculation over the years as to when you became a
Marxist. Some have said it was only after you took power and were pushed to embrace communism because of Washington’s hostility. But it sounds as if you left
prison a committed Communist.
CASTRO: No, I was a Marxist before I entered prison. Before our defeat at Moncada,
which sent me to prison, I already had the deepest convictions. I had acquired them
earlier, upon reading books about socialism. I was already a Utopian Communist. I
became convinced of the irrationality, the madness of capitalism just by studying its
economics. I was in my second year in law school when I felt inclined toward
Marx’s theories. I did not have the knowledge I have today, but if I hadn’t had a
Marxist orientation, I would not have conceived of the struggle against Batista.
PLAYBOY: It has recently been reported that Cuba has dramatically expanded its
own defenses. After all these years, do you still fear an attack or an invasion by the
United States? Do you think of it as a real possibility?
CASTRO: [Very intentely] It’s no secret that we have increased our defense capability considerably in the past four years. Not just that, we’ve actually revolutionized
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the way we think about defense. Over these past four years, we have incorporated
more than 1,500,000 men and women into the country’s defenses, besides the army
and its reserves; we have trained tens of thousands of cadres; we have prepared for
all possible scenarios of aggression against Cuba, even in the most adverse circumstances; the population is organized, even in the remotest corners of Cuba, to fight
under all circumstances, even under occupation. Why have we done this? Obviously, not as a sport; not for fun or for the love of arms. I’d rather have said, like Hemingway, “Farewell to arms.” It has been in response to an open, declared policy of
force and threats against Cuba implemented by the U.S. Government.
PLAYBOY: You say this has happened in the past four years, so it’s obviously the
Reagan Administration’s policies you feel threatened by.
CASTRO: We launched this effort even prior to the present Administration, when we
realized that the wave of conservatism and great economic difficulties might turn the
U.S. constituency in favor of a chauvinist policy, when we saw there was a possibility that the Republican Party could win the elections. We were familiar with its program, ideas and philosophy concerning all Caribbean and Latin-American issues;
the Republican Party didn’t hide them. Indeed, it openly proclaimed them in its platform. We perceived a strong ideological component in this Administration: With the
ideas and mentality of crusaders, they virtually proclaimed their objective of sweeping socialism off the face of the earth. In other times, there were people who had the
same goal, and we know what happened then. Our effort was intensified after the
U.S. invasion of Grenada. What we’ve done is perfectly logical. We couldn’t wait
until the U.S. Administration decided to invade Cuba to start making ready. That’s a
mistake we could not afford to make; those who made it didn’t survive.
PLAYBOY: Do you think the United States will intervene militarily in Nicaragua?
CASTRO: I do not rule out military intervention. It is obvious that the Reagan Administration is obsessive about Nicaragua. To be more precise, the President of the
United States has an obsessive attitude and a very high degree of personal commitment on this issue, which could lead at a certain moment-to direct intervention. It is
quite evident that the Administration has been preparing to that end; it has built new
airstrips in Honduras and has rebuilt and expanded three old ones; it has set up land
and sea military installations, training centers and numerous troops; the military exercises and maneuvers are all obviously aimed at creating the conditions for an invasion of Nicaragua, if that decision is ever made. Now it is possible: Tanks, armored vehicles and other military equipment-all the military conditions are in place.
PLAYBOY: Do you believe that the Reagan Administration does not really want a
peaceful solution in Nicaragua?
CASTRO: The objective of the Reagan Administration regarding Nicaragua is to
crush the Sandanista Revolution; regarding El Salvador, to exterminate every last revolutionary; more generally, to destroy once and for all the spirit
of rebellion in this Central American people. It’s as if the Reagan Administration
wants to teach an unforgettable lesson so that no one else in Central America or in
Latin America will ever again think of rebelling against the tyrannies serving U.S. interests, against hunger and exploitation-so that no one will ever again fight for independence and social justice.
PLAYBOY: Washington would argue that it is not how Cubans or Nicaraguans run
their own countries that is a threat but your policy of spreading revolution to other
countries.
CASTRO: I once said that Cuba does not have nuclear rockets but it does have moral
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rockets. If the U.S. feels threatened by the altruism and sacrifice of Cuban teachers
and doctors in other countries, perhaps they are right to feel threatened-because
those workers are expressing a morality that is superior. If they want to fear our ideas,
then I will say yes, they are right to fear the ideas-that is why so many lies have to be
invented. But to say that we represent a physical danger to the U.S.-that’s absurd!
How can Cubans or Nicaraguans be a threat to a country that has 16 or 17 aircraft
carriers, 300 bases throughout the world, thousands of nuclear weapons? How can a
Third World nation that does not produce any airplanes be a threat to a country
thinking about Star Wars defenses? It’s ridiculous; it’s brainwash.
PLAYBOY: Let’s discuss El Salvador. Your critics claim that Cuba is working to overthrow the newly elected government of President Jose Napoleon Duarte in El Salvador by supplying military arms to the rebels. Is that true?
CAStRO: I don’t know where this notion of the legality of that government comes
from. Everyone knows that there was a civil war there; everyone knows that over the
past six years, more than 50,000 people have been murdered there by the death
squads and by the Salvadoran army itself; everyone knows that true genocide has
been going on there and that Duarte has contributed to that genocide. He has actually been a coconspirator and an accessory to those crimes, and he cannot shirk his
responsibility for what has been taking place in El Salvador for the past five years.
PLAYBOY: But isn’t it true that Duarte was elected president by the people of El Salvador in an open and free election?
CASTRO: No! [Pounds table] Everyone knows under what conditions the elections
took place: amid the most ferocious repression, terror and war; everyone knows that
the electoral campaign was planned by the United States, that the political parties
were manipulated by the United States and that the electoral campaigns were funded by the CIA. The present government and all other allegedly legal bodies are the
result of all that manipulation and all those maneuvers by the United States. Augusto Pinochet of Chile could also say that his government was legal after the fascist
constitution was imposed upon the people in an alleged plebiscite in which no one
but he and his constitution took part. Actually, one can’t help wondering why the
United States considers the El Salvador elections to be legal and, in turn, considers
the Nicaragua elections illegal. In spite of the fact that the elections in Nicaragua
were sabotaged by the United States, the people turned out to vote with enthusiasm,
granting the Sandinistas and the left more than 70 percent of the vote. This was witnessed by more than 1000 people from all over the world: representatives of governments, political organizations and parties and journalists from everywhere.
PLAYBOY: As you say, it can be argued both ways. The question remains, Isn’t it true
that Cuba has worked, and is actively working, to overthrow the government of President Duarte? If so, what right does Cuba have to intervene in the internal affairs of
another country?
CASTRO: I’m not concerned in the least about charges against Cuba in relation to
our solidarity with El SaLvador. We have stated that the United States knows perfectly well that sending weapons to the Salvadoran revolutionaries is very difficult, in
practice almost impossible; but I have no interest whatever in clarifying anything on
this subject, because I consider that morally, it is absolutely fair to help the Salvadoran revolutionaries. They are fighting for their country; it’s not a war from abroad,
like the dirty war the CIA carries out in Nicaragua; it’s a war born inside the country
that has been going on for many years. What I can assure you is that, in fact, the
main supplier of the Salvadoran revolutionaries is the Pentagon, through the
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weapons given to the Salvadoran army. That also happened in Vietnam; the revolutionaries there seized huge amounts of weapons delivered by the United States to
the puppet army. I really don’t know who could feel morally entitled to criticize
Cuba for allegedly supplying weapons to the Salvadorans when the United States
admits to supplying weapons to the Somoza mercenaries to overthrow the government of Nicaragua.
PLAYBOY: What evidence do you have that the CIA manipulated the presidential
elections in El Salvador? Didn’t they have the same kind of scrutiny as Nicaragua’s
elections, which you claim were fair?
CASTRO: The information was published in the United States-and the CIA admitted
it publicly. It gave money not only to the Christian Democrats but also to all the other parties and covered the expenses of the election campaign. Proof is not necessary
in the face of a confession.
PLAYBOY: You’ve mentioned Grenada. How do you explain the failure of the socialist revolution in that country?
CASTRO: The invasion of Grenada by the United States was, in my view, one of the
most inglorious and infamous deeds that a powerful country like the United States
could ever commit against a small country. What was occurring there had nothing to
do with the failure of socialism. What had been taking place in Grenada was a
process of social change, not a socialist revolution, I believe that what opened the
doors for invading that country, what gave the United States a pretext on a silver
platter, were the activities of an ambitious and extremist sectarian group. I believe
that the main responsibility for the domestic situation created there lies with Bernard
Coard, an alleged theoretician of the revolution, who was really advancing his own
ambitions to conspire against the popular leader, Maurice Bishop.
PLAYBOY: Do you believe that the United States would have intervened in Grenada
had Bishop still been in power?
CASTRO: No. If Bishop had been alive and leading the people, it would have been
very difficult for the United States to orchestrate the political aspects of its intervention and to bring together that group of Caribbean stooges in a so-called policing
coalition that didn’t include a single policeman from the Caribbean-it was exclusively U.S. soldiers.
PLAYBOY: You say the U.S. invaded on a pretext. But President Reagan argued that
the United States had no choice but to intervene in Grenada, because Cuba was
building an airport and stockpiling weapons with which to export revolution-and,
of course, because the American medical students studying in Grenada were in mortal danger. Why didn’t the U.S. have a right to protect its citizens and prevent the
spread of revolution?
CASTRO: The U.S. invasion was accompanied by unscrupulous lies, because for
one thing, U.S. students on the island never ran any risk. The first thing the coup
group did was to give assurances of safety to everyone, particularly the medical students. The safest people in Grenada were the U.S. students. As to the airport, Washington claimed a thousand times that was a military airport, but not a single brick
that went into that airport was military. It was built with the participation of the European Economic Council and England, Canada and other United States allies.
PLAYBOY: What explains the fact that the Grenadian people cheered the United
States intervention and rallied behind its goals and objectives?
CASTRO: I doubt very much that that support is as deep and widespread as you suggest. Bishop was a man greatly loved by the people. He was the leader of the Grena-
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dian people. He had the real, sincere and enthusiastic support of the people. The
group involved in the coup plotted against Bishop, arrested him, fired on the people
when they revolted and, furthermore, assassinated Bishop and other leaders. Naturally, this caused great outrage and confusion among the masses. The United States
intervened, stating its sole purpose as the noble aim of liberating the country from
those people and that it would punish Bishop’s murderers and those who had fired
on the people. It was logical for a large number of people in that country, even most
of the population, to be susceptible to accepting invasion as desirable.
PLAYBOY: What about public support in the U.S.? The overwhelming majority of
the American people rallied behind President Reagan’s decision.
CASTRO: Public opinion in the United States was manipulated by a pack of lies told
over and over again. Melodramatic elements were brought into play: the students
kissing U.S. soil on their arrival; the bitterness and frustration resulting from the Vietnam adventure and its humiliating defeat; the problem of the Marines killed in
Lebanon and the memory of the Iran hostages; all these elements, latent in the spirit
of the U.S. people, were manipulated in a cold, calculated manner. People can be
manipulated; they can even applaud crimes. When the Nazis annexed Austria, the
German people applauded; when they occupied Warsaw, the vast majority of Germans applauded. Some Americans applauded at the start of the invasion of Vietnam;
later we saw the consequences. I believe future generations of U.S. citizens will be
ashamed of the way their people were manipulated.
PLAYBOY: You compare the “shameful” Grenada invasion to actions by Nazi Germany; some would say that the actions of Soviet troops in Afghanistan are a more
appropriate comparison. How can the bloodshed caused by the Soviet invasion of
Afghanistan be anything but a shame and an embarrassment to socialist countries?
CASTRO: Afghanistan is one of the most backward countries in the world, where a
feudal regime had existed until April 1978. It had an illiteracy rate of 90 percent and
an infant mortality rate of 235 for every 1000 live births-one of the highest in the
world. Two thousand families owned 70 percent of the land, and the population
consisted of around 1500 tribes. I believe that Afghanistan was one of the places in
the world where a revolution was becoming more and more indispensable. As soon
as that revolution took place-as it inevitably had to-the CIA began its subversive activities, exactly like the ones being carried out in Nicaragua. The United States has
invested one billion dollars in helping the counterrevolutionary gangs since the beginning of that Revolution. The Afghan Revolution led to a series of tensions in the
region. Cuba was involved in trying to find solutions, including hosting the sixth
summit meeting of the non-aligned countries in Havana, in 1979. There I met President Taraki of Afghanistan. I had also met the man who was to overthrow him and
cause him to be murdered-Amin. He was a man who came to resemble Pol Pot, the
genocidal leader of Cambodia. You can’t imagine what a pleasant man he was! You
know, I’ve had the rare privilege of meeting some figures whom you would find
courteous, well educated, who have studied in Europe or the United States, and later on you find out that they’ve done horrible things. It’s as if at some moment, people
go mad. It seems that there are people whose brain neurons aren’t adapted to the
complexities of revolutionary political problems, so they do crazy things that are really amazing. In any case, everyone had a hand in that situation until the events that
took place in Afghanistan in later 1979. The Soviets were helping the Afghans-that is
true-because Taraki originally requested their help. Amin also asked the Soviets for
help later, and a lot of Soviets were there, assisting in a wide range of fields-military,
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economic, technical, all kinds-up until Soviet troops were sent into the country on a
massive scale.
PLAYBOY: That is, when they invaded. You say that was based on what provocation?
CASTRO: Essentially, counterrevolutionary actions fostered from abroad. Revolutions always entail more than a few complications and headaches. No revolution
has ever avoided that; not the French Revolution of 1789, the Russian Revolution of
1917, the Chinese Revolution, the Vietnamese Revolution, the Cuban Revolution or
the Nicaraguan Revolution. There are no exceptions, and all the problems arise from
the invariable attempts made from abroad to overthrow the revolution. This is also
what happened with the revolution in Afghanistan.
PLAYBOY: You blame the invasion on the CIA, then?
CASTRO: The CIA was doing, and continues to do, everything in its power to create
problems for the government of Afghanistan and for the Soviets. It’s pouring enormous numbers of weapons and amounts of money into Afghanistan, using the emigres, playing on the political backwardness of a part of the Afghan people, using religion-it’s making use of every tool it can to create difficulties for the Afghan
revolutionaries and for the Soviets. I don’t think the CIA is particularly interested in
promoting peace in the country.
PLAYBOY: Yet there was a bloody invasion. How can you defend the Soviet action,
and at the same time preach the philosophy of revolution and liberation?
CASTRO: I sincerely believe that the Afghan Revolution was just and necessary, and
we could support nothing that would jeopardize it. We sympathize with and support the Afghan Revolution; I say this frankly. But I think Afghanistan could be a nonaligned country-but one in which the revolutionary regime was maintained. If a solution is sought that is based on the idea that Afghanistan should go back to the old
regime and sacrifice the Revolution, then, unfortunately, I don’t think there will be
peace there for a long time. I think it’s in the interest of all the neighboring countries,
including the Soviet Union, to find a solution. And I believe that the observance of
the principle of respect for Afghanistan’s sovereignty and for its right to make social
changes, build the political system it deems best and correct and have a nonaligned
government-as a Third World country-should serve as the basis of a solution for the
problems there.
PLAYBOY: You repeatedly describe the United States as the source of many of the
world’s problems while either praising or avoiding criticism of the Soviet Union. Yet
many see Soviet foreign policy as warmongering and expansionist. The invasion of
Afghanistan and the crushing of Solidarity would seem to fit that category.
CAS’TRO: You can’t ask the Soviet Union to remain impassive if it actually feels
threatened. I believe that these accusations of warmongering have no historical
foundation whatsoever. Let’s go back for a moment. Any scholar who knows the history of the Soviet Revolution can’t ignore the fact that while Lenin’s first decree was
a proclamation of peace-immediately, 24 hours after the victory of the 1917 Revolution-the first step the Western countries took was to invade Russia. It was Lenin
who first stated the principle that the nations that had made up the czarist empire
had a right to independence.
PLAYBOY: Pardon us, butCASTRO: [Waving away the interruption) I would cite the example of Finland,
which was part of that empire and became an independent nation. Yes, everyone
who has studied history knows that Lenin waged a great battle for the enforcement of
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that principle. It can’t be ignored that as this was happening, there were armed actions against the Soviet people from all over the West: from the Germans, who attacked and penetrated the Ukraine to Kiev; from the French in the south; from the
English in the Murmansk region in the north; from Japan and from the United States
in the eastern territory. Everyone joined in. World War One had already ended, but
intervention in the Soviet Union went on for several more years. What happened in
later years is well known: Even Finland itself was used by Fascist Germany to attack
the Soviet Union. The country was invaded, and I believe that contemporary history
doesn’t know of any other example of such massive destruction and death as was
caused by fascism there. After World War Two, the Soviet Union was surrounded
by dozens and dozens of nuclear bases-in Europe, the Middle East, Turkey, which
lies on the Soviet border, the Indian Ocean, Japan and other Oriental countries-and
by military fleets near its coasts in the Mediterranean, the Indian Ocean, the Pacific
Ocean. No one can deny these facts. It was surrounded by nuclear bombers, nuclear
submarines, military bases, spy bases, electronic installations-a country totally surrounded. How can the Soviet Union be accused of warmongering and aggressive attitudes in the face of these historical realities? How can we not explain the Soviet
Union’s highly sensitive reactions regarding anything that occurs near its territory?
Who is historically responsible for this lack of trust on the part of the Soviets? How
can international politics be explained so simplistically?
PLAYBOY: Many people believe that the next full-scale war will break out in South
Africa. As an opponent of apartheid, what do you think can be done there?
CASTRO: [In the most impassioned tone of the entire interview] Apartheid is the
most shameful, traumatizing and inconceivable crime that exists in the contemporary world. I don’t know of anything else as serious-from the moral and human
standpoint-as apartheid. Particularly after the struggle against Nazi fascism, after the
independence of all the former colonies, the survival of apartheid is a disgrace for
humanity. The major industrialized countries, however-the United States includedhave made heavy investments in and have collaborated economically, technologically and through the supply of weapons with the apartheid regime. In fact, South
Africa is an ally of the West’s, and it is the West that has actually made it possible for
that system to endure. The United States has systematically opposed all sanctions
against the South African regime.
PLAYBOY: What international measures would you propose to force South Africa to
abandon its policy of apartheid?
CASTRO: As long as South Africa continues to receive technological assistance, economic assistance and assistance in the form of weapons, it will remain unaltered and
will continue in its blackmailing position. South Africa, like Pinochet, the West’s
other fascist ally, parades itself before the West as the great standard-bearer of anticommunism and other social changes. I wonder: Is there any fascist regime in the
past 40 years that has not been an ally of the United States? In Spain, the France
regime; in Portugal, the Salazar regime; in South Korea, the fascist military; in Central America, Somoza, the military dictatorships in Guatemala and El Salvador; and
Stroessner, the military dictatorships in Argentina, Uruguay and Brazil, as well as the
Duvalier regime, I don’t know of any reactionary, fascist state that has not been a
close ally of the United States. Yes, the West is responsible for the survival of
apartheid. How can you justify the aggressive, subversive measures against
Nicaragua, the economic blockade of Cuba-which has already lasted 26 years-and
then talk about constructive relations with the apartheid regime? If South Africa were
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effectively isolated, economic measures were implemented against it and everyone
were to support them, the apartheid system would come to an end. The measures
the United States take against socialist countries are not taken against apartheid!
Nothing about apartheid has produced sufficient revulsion in leaders of Western
countries, just a few embarrassing situations that they try to explain with hypocritical
statements.
PLAYBOY: Would you favor, then, an international war against South Africa?
CASTRO: No. I’m not saying that violent measures should be taken. They’re not
needed. What is called for is simply international political, moral, technological and
economic pressures. This will not in the least harm the vast majority of South Africa’s
population, who live in the ghettos and who are being massacred and assassinated
every day. Not a month goes by without a slaughter of greater or lesser magnitude.
PLAYBOY: You are passionate about South Africa, yet Cuba has been widely condemned for its extensive military involvement in Africa. How do you justify sending
Cuban troops to such countries as Ethiopia and Angola?
CASTRO: We sent troops for the first time outside our country in 1975, precisely
when South Africa invaded Angola, at the moment of its independence. We are the
only country that has actually fought the South African racists and fascists, the only
country in the world-in addition to Angola, of course, which was under attack. You
can be sure that all the African countries have always admired and been thankful for
this action by Cuba. The troops are still there, to defend Angola against another operation by the South Africans. It was simply that, an unexpected situation in which
somebody had to fight against the racists, and not part of some larger plan by the Soviet Union, as the United States has claimed.
PLAYBOY: What about Ethiopia? There was no South African invasion there.
CASTRO: Until very recently, Ethiopia had lived under a feudal regime. Before the
Revolution, there was even slavery in Ethiopia. We appreciate the importance of the
Revolution in Ethiopia, one of the largest African countries, with the longest tradition of independence, but a very poor country, one of the poorest in Africa. Right after the Revolution, contacts were established between the new Ethiopian leaders
and ourselves. We supported their socialist experiment and also sent them doctors,
instructors and weapons. Then came an invasion to seize some oil-rich land, this
one from Somalia, in the south, while the separatist movement in the north was being fanned with the aid of such American allies as the Sudan and Saudi Arabia. It
was a difficult moment for Ethiopia. The Revolution could have collapsed; the
Ethiopian people needed our help and we sent it. No one could help them when
they were invaded by Mussolini’s troops, but this time they received support from
tiny Cuba.
PLAYBOY: In one case you intervened in what would be called a civil war, and in
both cases you have troops in African countries well after the crisis has passed. Do
you really claim that Cuban troops are still there in a just cause?
CASTRO: Only a few well-equipped units with combat capabilities remain in
Ethiopia, as a symbol of solidarity. They will remain there as long as the Ethiopian
government deems it convenient. That is not the situation in Angola, a nation with a
smaller population and less experience and one faced with South Africa’s military
might. There, too, the dirty war was organized by the South Africans, who did just
what the United States is doing in Nicaragua. I consider what the Cuban troops are
doing a truly honorable cause, among the most honorable in the history of Africa. I
think that nothing can stop the course of history. Nothing shall prevent the tens of
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millions of Africans living in ghettos and bantustans in their own homeland from
someday becoming the masters of their own destiny. The concentration camps of
Dachau and Auschwitz also came to an end.
PLAYBOY: You’ve talked bitterly in the past about the 26-year trade blockade by the
U.S. Because of its effect-and your own domestic problems-haven’t you had to reduce many needed programs and services that your revolution
promised in its early days?
CASTRO: No, not at all. We already know what we are going to do during the next
15 years in all fields of economic and social development-in the industrial, agricultural, housing, educational, cultural, sports and medical programs. And despite the
blockade, there are some areas, such as public health and education, in which we
expect to be ahead of the United States in the not-too-distant future. That is, we use
our resources rationally to achieve sustained economic development in the interests
of the people. We certainly won’t adopt any such measures as cutting aid to the elderly, reducing old-age pensions, cutting medicines for the sick, reducing hospital
and school appropriations. We don’t sacrifice social programs, as they do in the
United States, for the sake of building aircraft carriers, MX missiles and other engines
of war that the world abhors.
PLAYBOY: Do you mean to suggest that Cuba can boast a stronger record of accomplishment in the social realm than the United States?
CASTRO: What I’m suggesting is this: While the United States has recently adopted
a policy of cutting or freezing its social-assistance programs, in our country these are
top-priority items. Rather than being cut, as has been suggested in the United States,
they are increasing every year, as our economic performance improves.
PLAYBOY: You’re also saying; that, despite the problems you mentioned earlier,
Cuba is not really facing an economic crisis, as other Third World countries are.
CASTRO: Precisely. Due to the factors mentioned, we are the only Latin-American
or Caribbean country that hasn’t suffered from the present economic crisis. We
haven’t been exposed to the crisis, except as it affects the 15 percent of our trade that
is carried out with Western countries-which, of course, charge high prices for their
products, pay low prices for ours and force us to pay high interest rates on our foreign debt.
PLAYBOY: And, of course, your economy is tied to that of the Soviet bloc.
CASTRO: Eighty-five percent of our trade is within the socialist community, and this
is what gives us a solid foundation for the sustained growth of our economy. That is
why we are morally entitled to speak about the economic crisis and Latin America’s
debt; we don’t have to keep silent. That is precisely why we are energetically denouncing it. But we can feel secure, because, fortunately, we depend very little on
the Western world, and we don’t depend at all on economic relations with the United States. I wonder how many other countries can say the same.
PLAYBOY: Some would say you have merely traded a former dependency on the
United States for another dependency-on the Soviet Union.
CASTRO: That question is older than the rain. Actually, we consider ourselves the
most privileged nation of all, because in a world where everyone depends on the
United States, there is one country-Cuba-that does not. It is a unique privilege.
PLAYBOY: But you have paid a price for that support-some of your independence.
CASTRO: The Soviets have given us their support with no conditions; they do not say
what Cuba can or cannot do. In 26 years, I cannot remember a single time when the
Soviets have attempted to tell us what to do in our foreign or domestic policy. And
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criticizing us for our dependency on the Soviets is like telling us, “Look, we sank the
ship-and you used a lifesaver!” No country in the world can be an economic island.
You in the United States depend on Saudi Arabia, on Kuwait, on the Persian Gulf
states for your oil. We depend on others, too, to a greater or lesser degree.
PLAYBOY: Let’s speculate: What would happen if the United States were to resume
trade relations with Cuba?
CASTRO: Frankly, the United States has fewer and fewer things to offer Cuba. If we
were able to export our products to the United States, we would have to start making
plans for new lines of production to be exported to the United States, because everything we are producing now and everything we are going to produce in the next five
years has already been sold to other markets. We would have to take them away
from the other socialist countries in order to sell them to the United States, and the
socialist countries pay us much better prices and have much better relations with us
than does the United States. There’s a folk saying that goes, “Don’t swap a cow for a
goat!”
PLAYBOY: Talking about economics for a wide audience can be cumbersome, but
one thing everyone has heard about is the staggering debt Latin-American countries
owe to Western countries, particularly the U.S. You have recently spoken out
against attempts to pressure these countries to repay that debt. Don’t you think they
have a moral responsibility to pay their creditors?
CASTRO: Some 20 or 25 years ago, Latin America bad practically no debt; now it
amounts to 360 billion dollars. What did that money go for? Part of it was spent on
weapons. In Argentina, for example, tens of billions of dollars went for military expenditures, and the same was true of Chile and other countries. Another part of that
money was embezzled, was stolen and wound up in banks in Switzerland and in the
United States. Another part was returned to the United States and Europe as a flight
of capital. Whenever there was talk of devaluation, the more affluent people, out of
mistrust, would change their money for dollars and deposit it in U.S. banks. Another
part of that money was squandered. Another part was used by some countries to pay
the high prices of fuel. And, finally, another part was spent on various economic programs.
PLAYBOY: But, with respect, you’re avoiding the question. Don’t these nations have
a moral responsibility to repay the debt?
CASTRO: You say that they have a moral responsibility. When you talk about nations, you’re talking about the people, the workers, the farmers, the students, the
middle class-the doctors, the engineers, the teachers, the other professionals-and the
other social sectors. What did the people get out of the billions that were spent on
weapons, deposited in U.S. banks, misspent or embezzled? What did the people get
out of the overvaluation of the dollar or out of the interest spread? They got absolutely nothing. And who has to pay for that debt? The people: the workers, the professionals and the farmers; everybody has to make do with reduced wages and reduced income and make huge sacrifices. What is the morality of imposing measures
that result in a blood bath in an effort to make the people pay the debt, as was the
case in the Dominican Republic, where the International Monetary Fund’s measures
resulted in dozens of people’s being killed and hundreds more shot? The people
have to protest, because they are being forced to pay a debt that they didn’t contract
and that brought them practically no benefits.
PLAYBOY: Mr. President, are you saying that Third World countries should simply
cancel their debts?

1985

■

MEM40Bijlagen_Mem 26-05-16 13:21 Pagina 302

Bijlage 9 (vervolg)
CASTRO: Even if they wanted to repay them, it would be an economic impossibility,
a political impossibility, a moral impossibility. You would practically have to kill the
people to force them to make the sacrifices
required to pay that debt, Any democratic process that tries to impose those restrictions and sacrifices by force will be ruined. The debt simply cannot be paid. “Give
me liberty or give me death.” The choice for those governing Latin America now is
between the cancellation of the debt and political death.
PLAYBOY: Do you honestly feel that any of this is realistic-that creditors should simply swallow the losses from the canceled debt?
CASTRO: I’m not suggesting that the banks lose their money or that the taxpayers
pay more taxes. I am suggesting something very simple: using a small percent of military expenditures-which wouldn’t be more than 12 percent-so the governments of
the creditor nations can assume the debts from their own banks. That way, neither
the banks nor the depositors would lose; to the contrary, the banks would have that
money guaranteed. Who could guarantee this better than the rich and powerful industrial states of which the Western nations are so proud? They consider themselves
capable of dreaming up and waging “star wars” while giving barely a thought to the
risks involved in a thermonuclear conflict that would in the first minute destroy a
hundred times more than what is due their hanks. In short, if the idea of universal
suicide: doesn’t scare them, why should they he afraid of something as simple as the
cancellation of the Third World’s debt? It’s a simple accounting operation. It’s not
going to close a single factory; it’s not going to stop a single ship along its route; it’s
not going to interfere with a single sales contract on the market. To the contrary, employment, trade, industrial and agricultural output and profits would be increased
everywhere. It isn’t going to hurt anybody. The only adverse effects would be on
arms and military spending.
PLAYBOY: What effect do you think a change in U.S. military spending would have?
CASTRO: The avoidance of financial catastrophe for all of us. What will be the consequences for the future U.S. economy of spending two trillion dollars in only eight
years for military purposes, instead of investing it in industry, technology and economic development? The only significant development has been registered by the
arms industry, but weapons aren’t goods that the population can consume. Rifles,
bullets, bombs, bombers, battleships and aircraft carriers increase neither the wealth
nor the productive capacity of a country; they can’t meet any of man’s material or
spiritual needs. You can’t even fish with those boats; you can’t do anything with
them that’s useful for human life, health or the struggle against cancer and other diseases that kill so many U.S. citizens every year.
PLAYBOY: Again, you focus on the dire economic consequences of military spending by the U.S., even though the Soviet Union-a socialist state-is engaged in the very
same arms race.
CASTRO: A socialist can better understand-is better prepared to understand, from a
theoretical point of view-the folly of spending on weapons the resources needed to
meet the pressing needs and problems of any human society. The socialist states
know what can be done with those resources both at home and abroad. A glance
shows the poverty and disasters that plague our planet. The arms race is a crime
against mankind. Why not opt for a sincere effort to seek peace and cooperation
among all countries, based on full respect for the sovereignty and the social system
that each people has chosen for itself? As for the Soviets, they are not to blame for
the arms race. Their response reflects decisions made in Washington-the desire to
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protect themselves against possible U.S. aggression. But they are not the culprits.
They are not to blame for the arms race.
PLAYBOY: What will happen, in your opinion, if the industrialized world refuses to
cancel the debt?
CASTRO: If a negotiated solution cannot be found, the Third World will impose a
solution unilateral cancellation. Industrialized nations will not have any actions
open: economic blockades, invasion of Third World countries, repartitioning of the
world’s territories and resources, as in past centuries, are simply impossible today.
Any rational person can understand this. They couldn’t invade ten countries, blockade 100 countries.
PLAYBOY: Since it’s not likely that the industrialized world will follow the course
you’re recommending, what do you see as the final outcome?
CASTRO: If we want to be madmen, if we want to continue the arms race and keep
this unfair economic order, we will continue along the path leading to large-scale
famines, great social conflicts and-what is even worse and probable-a large nuclear
conflict, until all people, both sane and insane, are wiped off the face of the earth. By
the way, it may also be said that not all madmen are in government, and not all who
govern are mad.
PLAYBOY: You have made several literary references during this Interview. To shift
again, as we near the end, to a personal topic, are you still an avid reader? Do you
still find time to read?
CASTRO: Yes, though my tastes have varied with time. Of course, when I was
younger, literary works and novels, for example, interested me more than they do
now. Obviously, a good novel is pleasant reading, really recreational reading, so I
read many novels. I remember perfectly that during the 22 months I spent in prison,
there weren’t enough books there for the 15 or 16 hours a day that I read. I read literary, economic, historical and political works, but throughout my life I have usually preferred history books, biographies, books about nature, narratives. I’ve read
many memoirs, from Churchill’s-which is quite unwieldy but interesting, with a lot
of historical data-to DeGaulle’s. I’ve also read numerous books on the World Wars
and the main events that took place then. I’ve read most of the books dealing with
the actions carried out by both the Western powers and the Soviets. I’ve read practically all those books- memoirs, narratives, particularly about the military actions.
I’ve always been interested in that kind of literature. Once in a while, I delve into
the roots of the language and reread Cervantes’ Don Quixote, one of the most splendid works ever written. If it weren’t for the long narrative passages it contains, which
make it somewhat boring at times, I would read some excerpt from it every day. I’ve
also read all of Hemingway’s works, some more than once. I’m really sorry he didn’t
write more. I’ve also read most of Garcia Marquez’ novels, stories, historical works
and newspaper articles. Since we are friends, I’ll dispense with the praise. It is amazing, isn’t it, to think of the enormous number of quality publications that are printed
every year and the tension between the desire to read all of them and the real possibility of reading very few?
PLAYBOY: You mentioned Don Quixote. Is there anything about Don Quixote, the
character, with which you specifically identify?
CAStRO: Well, I think that a revolutionary is what Don Quixote resembles the most,
particularly in his desire for justice, in that spirit of the knight-errant, of righting
wrongs everywhere, of fighting against giants. It has been said that Don Quixote was
written to ridicule the romances of chivalry. I believe it was written very ingeniously.
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In fact, I think that it is one of the most marvelous exaltations of man’s dreams and
idealism and, above all, it’s very interesting. We have the two characters: Sancho,
with his feet on the ground, looking at all the problems and giving advice, a model of
caution who remembers all the details; and the other, who’s always dreaming about
a cause to defend. Don Quixote’s madness and the madness of the revolutionaries
are similar; the spirit is similar. I like that character very much. I’m sure Don Quixote
wouldn’t have hesitated to face the giant of the North.
PLAYBOY: Have you ever had any self-doubt?
CASTRO: Let me state, in all frankness, that I have never harbored personal doubts
or a lack of confidence. That may be good or it may be bad. But if you see your actions as objectively correct, then not having doubts is good. I must admit that pride
may have influenced my attitudes from time to time. But once I came to a conclusion as to what was right, I had great personal confidence in those ideas. This doesn’t
mean that I am not self-critical. Quite the contrary: I constantly question the rightness of my beliefs and actions. In that sense, I’m quite hard on myself. I’ve never fallen victim to the trap of complacency. But I have always persevered.
PLAYBOY: Clearly, you cannot live forever. What plans, if any, do you have for the
succession of power? Is there an heir apparent?
CASTRO: Well, of course I don’t have any plans for dying. I’ll tell you this: Since the
beginning of the Revolution, since the very first year, and particularly when we started realizing that the CIA had plans to shorten my life, we suggested the prior nomination of another comrade, Raul Castro -today second secretary of the party- who
would immediately assume leadership. In my opinion, the comrade chosen is the
most capable, not exactly because
he’s my brother but due to his experience and revolutionary merits.
PLAYBOY: If you were to step down tomorrow, what would happen in Cuba?
CASTRO: In this question, I am not yet dead, correct? [Laughs] Let me tell you one
thing. If tomorrow I were to resign all my functions, first, there’d have to be a truly
convincing reason for the population to understand it-it would have to be logical,
natural and justifiable. I couldn’t just say, “I’m going to drop these activities because
I’m bored or because I want to lead a private life.” It would be difficult to explain
and difficult for the people to understand. The people have also been instilled with
the idea that one must do everything possible, that one must give top priority to all
revolutionary obligations. I haven’t the slightest doubt that although I can still be
useful and make further contributions to the Revolution-there are still some things
that need a little time to mature-I believe that the opinion and the recognition of the
people with respect to the role I’ve played and my efforts in the Revolution would be
truly high if I were to quit tomorrow. This in no way means that everything has been
perfect, free of errors or anything of the sort. But I’m quite sure that there’d be a high
opinion of my services. I haven’t the slightest doubt.
PLAYBOY: Let’s end on a note of imagination. Here is something truly wonderful
from your point of view: Suppose the U.S. canceled Latin America’s foreign debt, as
you propose, and offered substantial aid to boot-in other words, offered to treat the
hemisphere with the fairness you think it deserves. What would you do then? Reassess your views?
CASTRO: If the United States were to spontaneously do what you say-if such an inherently selfish, neocolonialist system were capable of that generosity -a real miracle
would have taken place, and I would have to start meditating on that phenomenon.
I might even have to consult some theologians and revise some of my opinions in
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that field. If that were to happen, I might even enter a monastery.
PLAYBOY: We asked you toward the beginning of this Interview whether or not you
considered yourself a dictator. Do you again deny the charge?
CASTRO: I would say that I am a sui generis type of dictator, one who has been subjected here to the oppression, torture, demands and impositions of a journalist and a
legislator from the United States and who has shown his willingness to discuss any
topic openly, frankly and seriously.
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