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Inleiding

Willem Oltmans:
„Wat een smerige manier van ondervragen tussen twee haakjes. Heel smerig om te zeggen dat ik boeken schrijf die door
regeringen worden betaald. (…) Ik heb nog nooít een cent
van iemand aangenomen… Nooít, geen cént, nooít. Ook niet
voor mijn dagboeken. En ook van Bouterse niet. Tegen wie
dat zegt span ik onmiddellijk een kort geding aan. Te beginnen bij jou.”
Adriaan van Dis:
„Nou, dan zien we elkaar bij de rechter.”
In de memorabele talkshow Hier is… Adriaan van Dis van 30 juni
1985 vroeg presentator Adriaan van Dis zijn gast, freelance journalist Willem Oltmans, of dat wel kon, je als journalist laten betalen
door regeringen om boeken te schrijven die hun standpunten verduidelijkten. Op de stapel te bespreken boeken lag ook het in
1984 gepubliceerde: Willem Oltmans in gesprek met Desi Bouterse.
Heel goed mogelijk dat Oltmans voor deze publicatie nooit een
cent ontving van Bouterse. Een principiële stellingname betrof het
hier zeker niet. Oltmans reageerde weliswaar als door een wesp
gestoken, maar in de dagboeken die hij minutieus bijhield noteerde hij tijdens het schrijfproces op 18 april 1983 doodleuk: „Ik
moet eigenlijk proberen van Suriname een steuntje in de rug te
krijgen bij het schrijven van de pocket over Desi Bouterse. Voor
een staat is 15.000 dollar een peulenschil.” Tevens blijkt uit de Memoires van 1983 dat Oltmans druk overleg voerde met de getrouwen rondom Bouterse over de inhoud van het boek. In 1985
vroeg Oltmans openlijk om een „eventueel” public-relations honorarium. 25.000 dollar per zes maanden, opperde hij tegenover
Bouterses rechterhand Henk Herrenberg die zich volgens Oltmans „het lazarus” schrok, maar beloofde te overleggen met Bouterse. Aldus het dagboek. Betaling liet soms op zich wachten blijkt
uit het kort geding dat Oltmans in 1989 aanspande tegen de Staat
Suriname vanwege het niet nakomen van betalingsverplichtingen.
Oltmans sprak de hoofdrolspelers in menig internationaal conflict.
Zijn keuze was vaak onorthodox. Niet verwonderlijk dat hij zijn
7
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oog op bevelhebber Desi Bouterse had laten vallen. Sinds de
moord op vijftien tegenstanders van zijn militaire regime in december 1982 was bevelhebber Bouterse voor Den Haag persona
non grata. Dus trok Oltmans naar Suriname om Bouterse aan de
tand te voelen. Oltmans en politiek Den Haag waren elkaars natuurlijke vijanden, nadat de toenmalige minister van Buitenlandse
Zaken, Joseph Luns, Oltmans in de ban had gedaan vanwege Oltmans bemoeienissen met de Nieuw-Guinea Kwestie. Luns waarschuwde buitenlandse vertegenwoordigingen voor Oltmans „journalistiek onfatsoen”.
Oltmans vergeleek het dekolonisatieproces van Suriname met dat
van Indonesië. In Suriname was de onafhankelijkheid weliswaar
in goed overleg met Nederland tot stand gekomen, maar volgens
Oltmans weigerde Den Haag de oud-kolonie Suriname als een
buitenlandse natie te zien. „In het dekolonisatieproces met Indonesië is precies hetzelfde gebeurd.” Na de decembermoorden van
1982 zette Nederland eenzijdig de aan Suriname toegezegde en
o-zo-noodzakelijke ontwikkelingshulp stop. Aan hervatting van
de hulp werden strenge eisen gesteld. Oltmans vond de stopzetting paternalistisch en zette vraagtekens bij de juridische onderbouwing van dit Haagse besluit. Daarmee roerde hij een gevoelige kwestie aan, want uit de notulen van de ministerraad blijkt dat
men er in Den Haag ook niet helemaal gerust op was of dit besluit
de toets der kritiek van het Internationaal Gerechtshof zou kunnen doorstaan. Suriname dreigde herhaaldelijk de kwestie aan het
Gerechtshof voor te leggen, maar verzuimde dat daadwerkelijk te
doen.
In dit deel van Oltmans Memoires staat de tweede helft van 1986 in
de schijnwerpers. 1986 was een turbulent jaar voor Suriname, dat
vanwege het ontwikkelingsverdrag in feite nog met handen en
voeten gebonden was aan het voormalig moederland. Net toen in
Suriname een democratiseringsproces op gang leek te komen, brak
in juli 1986 een binnenlandse oorlog uit. Met steun van het Surinaams verzet in Nederland, dat geen fiducie had in de uitkomst
van het zojuist ingezette democratiseringsproces, nam ex-lijfwacht
Ronnie Brunswijk de wapens op tegen zijn vroegere baas: bevelhebber Desi Bouterse. De Surinaamse burgeroorlog zou tot augustus 1992 duren.
Oltmans reisde dat jaar herhaaldelijk af naar Suriname. Hij verwonderde zich – niet onterecht – over de gretigheid waarmee Nederlandse journalisten van Brunswijk een held maakten: een Surinaamse Robin Hood. Ook verbaasde hij zich erover dat Den
Haag liet gebeuren dat het Surinaams verzet vanaf Nederlands
8

18 augustus 1986:
Ik vroeg of ik hem ook details kon vertellen, zonder dat deze
meteen aan Den Haag zouden worden doorgebriefd. „Dat is
mijn persoonlijke beslissing,” zei hij. Hij leek me sceptisch ten
aanzien van de komst van een delegatie van bosnegers naar
Den Haag, om te vragen Brunswijk niet te financieren of aan
te moedigen om zijn guerrilla voort te zetten.
Ook wierp Oltmans zich op als vredesbemiddelaar tussen Bouterse en Brunswijk, terwijl hij tegelijkertijd Bouterse de suggestie aan
de hand deed het buitenland om helikopters te vragen teneinde
Brunswijks „terroristen” op te sporen. Die tegenstrijdigheid tekent Oltmans en was er misschien wel de oorzaak van dat Oltmans
het voortdurend aan de stok had met Nederlandse collega-journalisten. Hij werd verguisd vanwege zijn stellingnames en betrokkenheid, toch wisten reporters hem blindelings te vinden als ze
een visum voor Suriname nodig hadden of Bouterse wilden spreken. Belangenverstrengeling kwam in het woordenboek van Oltmans – altijd in geldnood – niet voor. Oltmans eiste voor zijn inspanningen een vaak niet geringe vergoeding. Op 29 augustus
1986 noteerde hij na zijn bespreking met Bouterse:
Daarna vroeg ik of hij [Bouterse – EdV] John Drieskens van
Panorama te woord wilde staan. Juist ook omdat de Nieuwe
Revu op de Brunswijk-lijn zat, kon het van belang zijn dat
Drieskens nu Desi’s gedachten over de situatie in Suriname op
de Nederlandse lezersmarkt zou gooien. Ook benadrukte ik
9
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grondgebied acties voorbereidde in Suriname. In retrospectief
zouden onderzoekers daar later de nodige vraagtekens bij plaatsen.
Oltmans combineerde moeiteloos de rollen van diplomaat, journalist en pr-man.
Hij geloofde in het Suriname van Bouterse. „Wat ik feitelijk doe,
is niet het beeld van Bouterse verbeteren, maar de misvattingen
daarover aan de hand van eigen ervaringen corrigeren. En dat blijft
de taak van de investigative reporter,” schreef hij op 18 september
1986 in zijn dagboek. Blijkens Oltmans dagboekaantekeningen
strekte Luns’ invloed zich niet uit tot Suriname. Oltmans onderhield goede contacten met de Nederlandse ambassadeurs in Suriname. Bouterse had Oltmans gevraagd de lokale autoriteiten van
het binnenland te begeleiden naar Nederland om Den Haag te
vragen een stokje te steken voor Brunswijks guerrilla. Oltmans
peilde bij ambassadeur Van Houten eerst eens hoe dit zou vallen
in Den Haag.
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dat ik met dat interview opnieuw zelf een reis naar Paramaribo
kon betalen.
„Wanneer,” vroeg hij.
„Het liefste aanstaande zondag.” Ik voegde eraan toe: „Dan
komt hij morgen en gaat maandag met mij weer mee terug.”
„Oké,” was het verlossende antwoord. Ik beken, mijn eerste
gedachte was: godzijdank, het afgesproken honorarium van
10.000 gulden is binnen.’’
Oltmans profileerde zich daarnaast onbekommerd als freelance
journalist. Hij stuurde kranten regelmatig ingezonden brieven,
waarin hij zijn mening ten beste gaf over de Nederlandse neokoloniale houding ten aanzien van Suriname. In Haagse Post publiceerde hij herhaalde malen zijn dagboekaantekeningen.
Werd Oltmans regelmatig door collega’s over de hekel gehaald,
omgekeerd zag hij er geen been in om hen te verlinken. Toen Nederlandse journalisten – ontsnapt aan het oog van de Surinaamse
autoriteiten – in december 1986 stiekem waren afgereisd naar het
oorlogsgebied om uit de mond van een van de lokale autoriteiten
op te tekenen dat die zijn „gat afveegde” aan de beeltenis van
Bouterse, verklikte Oltmans dat zijn medebroeders al onderweg
waren naar de luchthaven Zanderij. Voor vertrek naar Nederland
werden de journalisten tot op de bilnaad gefouilleerd. Filmmateriaal werd in beslag genomen.
De journalistieke praktijk laat zien dat media nogal eens partij kiezen in een conflict. In zoverre was Oltmans geen uitzondering.
Wel uitzonderlijk was de combinatie van rollen die bij Oltmans
moeiteloos in elkaar overvloeiden en zijn geslotenheid daarover.
Oltmans was niet de investigative journalist waarvoor hij zichzelf
hield. Hij keek vooral één kant op. Dat het leger van Bouterse op
29 november 1986 het dorpje Moiwana binnenviel en daar circa
40 burgers onder wie kinderen doodde, onttrok zich aan zijn blikveld. Oltmans rept er nauwelijks over en kon zich zelfs niet voorstellen waarom duizenden binnenlandbewoners hierna hun toevlucht zochten in buurland Guyana. Ook plannen van de
Nederlandse regering om samen met de VS eind 1986 Suriname
binnen te vallen – zoals de Volkskrant in 2010 in een reconstructie
boven tafel haalde – miste Oltmans.
De eventuele doden die het regime maakte, nam hij voor lief.
Dit alles staat los van de waarde van Oltmans ontboezemingen.
Oltmans was niet alleen onorthodox in de keuze van zijn hoofdpersonen, ook zijn opvattingen in kwesties waren tegendraads. En
10

Vanwege de gedetailleerde beschrijvingen – compleet met dialogen, de ingeplakte visitekaartjes, doorslagen van brieven en soms
ook foto’s – verschaffen de dagboeken interessante kijkjes achter
de schermen. Uiteraard is distantie op zijn plaats; Oltmans schreef
ze in de wetenschap dat ze later geopenbaard zouden worden.
Niettemin vormen ze een – mogelijk onverwachte – bron voor
onderzoekers. Zo waren de dagboekaantekeningen voor het
VPRO-programma Argos in 2011 van grote waarde bij de reconstructie van een portret van wapenhandelaar Theodor Cranendonk. Argos citeerde uit brieven, faxen en verklaringen uit de nalatenschap van Oltmans, waaruit bleek dat Oltmans desgevraagd
contact legde met Bouterse over een wapendeal. Oltmans bemiddelde in de hoop op commissie. De deal ketste uiteindelijk af. In
dit deel zoekt Cranendonks medeonderhandelaar Dirk Keijer via
Oltmans contact met het Suriname van Bouterse.
Voor mijn onderzoek naar de berichtgeving in Surinaamse en Nederlandse media over de verhouding tussen Suriname en Nederland in de (post) militaire periode (1980-1992), was het dagboek
van waarde omdat de berichtgeving over Suriname soms van dag
tot dag besproken werd, compleet met artikelen en correspondentie over de betreffende stukken. Maar vooral lieten de aantekeningen zien dat Suriname geen willoos slachtoffer was – waarvoor het
zichzelf graag hield – van eenzijdige beeldvorming in Nederlandse
media. De Surinaamse militaire autoriteiten boetseerden met behulp van Oltmans aan het beeld dat ze graag wilden laten zien.
Met succes wisten ze met behulp van Oltmans ook „positieve”
verhalen in de Nederlandse media te krijgen.
Daarnaast verschafte het dagboek inzicht in een journalistieke wereld die zich doorgaans aan het zicht van het grote publiek onttrekt. Een voorbeeld. In zijn dagboek schrijft Oltmans op 7 oktober 1986 hoe hij tot zijn afschuw hoorde, dat de Veronicajournalisten Joost Oranje en Harmen Boerboom tegen de afspraken met Oltmans in een exclusief radio-interview met Desi Bouterse hadden gemaakt. Tegenover Bouterses rechterhand, ambassadeur Henk Heidweiller, brieste Oltmans: „Dat is verraad jegens
onze afspraken.” Die antwoordde doodleuk dat de exclusiviteit
11
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hij had zeker niet altijd ongelijk. De Nederlandse pers schaarde
zich destijds achter stopzetting van de ontwikkelingshulp aan Suriname en deed aanvankelijk mee aan de verheerlijking van Brunswijk als de Surinaamse Robin Hood.
In retrospectief kunnen daarbij de nodige vraagtekens worden gezet.
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die Oltmans voor Pieter Varekamp van de tv-actualiteitenrubriek
van AVRO’s Televizier had bedongen uitsluitend tv en niet radio betrof. Oltmans speelde, maar was met andere woorden zelf ook
speelbal.
Ellen de Vries, zelfstandig onderzoeker en publicist
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Amsterdam

1 juli 1986

Amerbos
Er is nieuw gedonder in Suriname. De legertop is uit elkaar gevallen. Dit is zorgelijk nieuws, want de mannen van de coup
van 1980 vormden steeds één front. Paul Bhagwandas en Arthy
Gorré hebben het militaire gezag verlaten. „Dictator Desi
Bouterse”, meldt De Telegraaf onveranderlijk, heeft bekend gemaakt dat twee van de vijf man die het militaire gezag uitmaakten, zijn verdwenen. Wat zullen hier de gevolgen van zijn?
Intussen is Henk de Mari met een eerste artikel op de proppen
gekomen. IN SURINAME WORDT NIEMAND ONRECHTMATIG
VASTGEHOUDEN, deze uitspraak van opperrechter Oosterling
staat als kop boven het artikel. „De rechtspraak in Suriname,”
aldus Oosterling, „is sinds de revolutie van de onderofficieren
(februari 1980) nooit in gevaar geweest. Suriname is nog steeds
voor honderd procent een rechtsstaat.” Hij vervolgde tegen De
Mari: „Het doet mijn hart pijn als Nederland soms blijkt daar
anders over te denken. Wij hebben hier geen politiestaat, geen
echte militaire dictatuur, wij hebben hier een rechtsstaat waar
onafhankelijke rechters zonder aanziens des persoons recht
spreken.” 1
Dit is andere koek dan de doorsnee onzin die de hetzemakers
bij die krant al jaren aan hun lezers voorschotelen. Het stemt
me tevreden dat ik het erop gewaagd heb met De Mari.
Random House geeft het boek van Seymour Hersh over het
neergeschoten Koreaanse verkeersvliegtuig uit. Natuurlijk heeft
de CIA weer met dreigementen geprobeerd de uitgever te intimideren, maar nul op het rekest gekregen.
René Vaarnold stuurde me een kopie van de opzet van het
boek dat hij wilt schrijven. Hij wil het bij Strengholt laten uitkomen, maar daarover schijnt hij nog steeds met Guus Jansen
in de clinch te liggen.
Anna Pignocchi, de trouwe secretaresse van Aurelio Peccei,
schreef me een briefje. Zij heeft, net als ik, minder contact met
zijn opvolgers. Ze schrijft hem te missen.
1

De Telegraaf, 1 juli 1986.
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Wilander speelt tegen Pat Cash. Ik ben voor Cash. Waarom eigenlijk? Sex appeal? Het zal je zoon zijn.
Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft met vijf tegen vier
stemmen een wet in Georgia legaal verklaard „that makes it a
crime for anyone to engage in oral or anal sex.” Dus het hoogste rechtslichaam in Amerika „does not protect private homosexual relations between consenting adults.” De VS blijven tot
de meest achterlijke en onbeschaafde landen ter wereld behoren met hun bezopen opvattingen over relaties tussen mensen.
Willem Alexander is beëdigd tot officier van de Koninklijke
Marine en heeft de eed van trouw op zijn moeder afgelegd.
Prompt heeft Joop den Uyl verkondigd dat het prins Bernhard
niet vrij staat uit eigen beweging een uniform aan te trekken,
omdat hem dit na de Lockheed-affaire door de toenmalige regering Den Uyl met zoveel woorden verboden is.
2 juli 1986

De Telegraaf publiceerde mijn briefje.

14
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De Telegraaf, 2 juli 1986.
NRC Handelsblad, 2 juli 1986.
NRC Handelsblad, 1 juli 1986.
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Ik ben erg tevreden dat die boodschap is overgekomen en uitgerekend in De Telegraaf.2
Vijf Amerikaanse oliemaatschappijen zijn onder druk van de
regering Reagan uit Libië vertrokken. De VS willen de sancties
verder aanscherpen. Het is een vorm van oorlog voeren. En
niemand van de „bondgenoten” doet er zijn mond over open.
Moskou stelde voor dat de minister Shultz en Sjevardnadze een
ontmoeting zouden hebben om een nieuwe top tussen Reagan
en Gorbatsjov voor te bereiden. Hoe reageerde Washington op
dit volmaakt normale voorstel? Het Witte Huis en het State
Department noemden het in Moskou bekend gemaakte voorstel „ongelooflijk onbeschaamd”.3
In Den Haag kunnen ze er ook wat van. Ze hebben het aantal
houwitsers waarmee nucleaire granaten kunnen worden afgevuurd van acht naar veertig opgevoerd. Dat gebeurde onder
druk van de VVD. Het CDA ging terwille van de macht door de
knieën.4
The New York Times drukte een kaartje af in welke staat in de VS
er „sodomy laws” zijn en op welke grond:

■
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Minister George Shultz heeft gezegd naar een oplossing te willen zoeken voor het apartheidsprobleem in Zuid-Afrika zonder dat de economie van dat land wordt geruïneerd. De VS willen zich niet terugtrekken uit zuidelijk Afrika maar helpen via
„constructive engagement”.5 Deze nobele gedachte werd ingegeven vanwege de onmisbare mineralen die Washington nog
altijd uit Zuid-Afrika krijgt aangeleverd voor de allesoverheersende oorlogsindustrie.
Vyacheslav Molotov (96), ooit minister van Buitenlandse Zaken onder Joseph Stalin, schijnt volgens Sovjetkranten de ingrijpende politieke veranderingen van Michail Gorbatsjov enthousiast te steunen.6
Panorama belde om mijn commentaar te horen op de bij het regeerakkoord voorgestelde identificatieplicht voor burgers.
„Uitstekende gedachte,” zei ik, „dan weten we tenminste nog
wie Nederlanders zijn. Hier in Amsterdam-Noord raak je weleens de kluts kwijt. Wat op straat loopt, is een ratjetoe van
mensen waar je de herkomst zelfs niet ten naaste bij van kan inschatten.”
3 juli 1986

Henk de Mari brengt het eerste deel van zijn gesprek met Desi
Bouterse. De sterke man van Suriname vindt dat Nederland
moet ophouden zich met interne kwesties te bemoeien en met
het land de wet voor te schrijven. „We redden het ook wel
zonder onze hand op te houden. Nederland, hou je ontwikkelingsgeld maar. We hebben er weliswaar recht op, maar hou
het maar. Jullie zijn de Engelen van de Wereld, zo zien jullie
jezelf graag, maar die voorwaarden van jullie.”
Eindelijk komt Bouterse voor één keer aan het woord in De
Telegraaf die al jaren achtereen een meedogenloze leugencampagne tegen hem voert. Met moed, beleid en trouw ben ik er
in geslaagd de Maginotlinie van het Haagse machtsapparaat en
de BVD van binnenuit bij De Telegraaf te doorbreken. „Wij
hebben het moeilijk,” aldus Desi, „bijzonder moeilijk. Wij leven met vallen en opstaan, maar we leven en we zullen overleven, ook als Nederland niet aan zijn verplichtingen jegens ons
voldoet. We zijn op onze eigen manier op weg naar onze eigen
democratie. Zolang God ons het leven geeft, gaan wij er mee
door.” 7 De gok die ik nam is geslaagd.
Consul-generaal Kolader had tegen De Mari gezegd, toen hij
5
6
7

The New York Times, 1 juli 1986, Bernhard Gwertzman.
The New York Times, 2 juli 1986, Serge Schmemann.
De Telegraaf, 3 juli 1986.
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Overigens zijn de NRC Handelsblad en de Volkskrant al evengoed
met een hetze tegen Bouterse bezig als De Telegraaf.
Bert Dreese heeft Henk de Mari geschreven of hij zich herinnert dat Frans Lurvink op Schiphol had gezegd: „Oltmans
kletst uit zijn nek.” 8 Bert had met een confrère overlegd „die
er ook van houdt meppen uit te delen,” dat vastgesteld moet
worden hoe Lurvink zich publiekelijk over mij uitliet.
Marcel van Dam gaf Peter van der Klugt en Jan Tromp een interview over het naar de knoppen gaan van de vaderlandse politiek.9 „In feite bestaat de politiek uit een gezelschap van zelfgenoegzame mensen. Schijnbaar probeert men elkaar te
overtuigen maar het gebeurt in het volle besef dat over en weer
de overtuiging al vast ligt. Het is een ritueel waarvan men
krampachtig volhoudt dat het met de werkelijkheid te maken
heeft. Sterker, de meeste politici denken dat het ook echt zo is.
Maar de werkelijkheid is dat de buitenwereld de politiek allang
niet meer serieus neemt. De mensen weten dat het allemaal toneelspel is, zo ernstig is het gesteld met ons politieke bestel.”
Verderop zegt hij: „Het is in de politiek praktisch nooit mogelijk om eens gewoon te zeggen wat je er nou echt van vindt. Je
8
9

Zie bijlage 1.
Haagse Post, 5 juli 1986.
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zijn visum kwam halen, niet te begrijpen dat hij naar Paramaribo mocht. „Jullie krant is immers geen serieuze krant. Ik lees
de Volkskrant en mijn chauffeur vertelt me tijdens het rijden wat
De Telegraaf heeft geschreven. Ik begrijp er niets van, maar
goed, de instructie is gekomen.”
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moet rekening houden met je eigen collega’s, met de pers, met
de achterban buiten de beroepspolitiek. Het leidt tot het ziekteverschijnsel dat nooit meer iemand iets zegt wat hij zelf
vindt.” Jammer eigenlijk dat deze Van Dam geleidelijk aan
door de PvdA uit de actieve politiek is weggewerkt. „Op het
denken staat een straf. Op het zelfstandig denken staat de doodstraf in de politiek.” Hetzelfde geldt voor journalisten.
Ik genoot na telefoontjes van Peter en Theo weer van het voor
mij mooiste moment van de dag in de polders: de schemering.
4 juli 1986

Volgens Arnold Burlage, die tegengif verspreiden wil voor wat
Henk de Mari schreef, is in Suriname een hamsterwoede uitgebroken als gevolg van de ruzie in het militair gezag.
Intussen maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend dat prins
Bernhard wel degelijk zijn uniformen en onderscheidingstekenen mag dragen. De toenmalige minister van Defensie onder
Den Uyl, Henk Vredeling, handelde in strijd met de wet want
het verbod zijn uniform te dragen heeft een koninklijk besluit
nodig en dit is nimmer ondertekend. De prins zou volgens de
RVD zelf hebben besloten geen uniformen meer te dragen. Een
gelogen verhaal dus maar goed, dat zegt Her Majesty’s Voice de
RVD.
Colin Legum schrijft over de voorgenomen sancties tegen
Zuid-Afrika.10 Het onderwerp staat hoog op de agenda bij de
komende top in Harare. Opmerkelijk is dat Helen Suzman, lid
van de oppositie in het parlement te Pretoria, waarschuwt dat
sancties „will hurt the wrong people”. Zij herinnert er bovendien aan dat de vrijheid van Rhodesië pas na vijftien jaar van
burgeroorlog en 30.000 doden tot stand is gekomen. In ZuidAfrika zou een „negotiated settlement” via druk van het Westen mogelijk kunnen zijn. Zowel Ronald Reagan als Margaret
Thatcher stribbelt tegen om Zuid-Afrika nog verder te isoleren. Ik begin steeds nieuwsgieriger te worden naar dat land.
Ik nam een vroege trein naar Vorden voor een bezoek aan Cecile van Lennep en haar dochter Sylvia Juel-van Lennep, die uit
Denemarken over is.11 We zaten in de tuin bij het koetshuis
van Het Enzerinck. Cecile nam foto’s. Zij leek me toch stiller
dan vroeger, minder levendig, minder spraakzaam. Misschien
wilde ze Sylvia en mij een kans geven elkaar beter te leren kennen. Zij adviseerde het boek The Africans van David Lamb te
10 International Herald Tribune, 4 juli 1986.
11 Zie ook Memoires 1984-B, pagina 123, noot 193, (red.).
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De tweede reportage over
Bouterse van Henk de
Mari prijkt op pagina 15
van De Telegraaf. De krant
neemt enigszins afstand van
wat de eigen reporter
meldt, door bovenstaand
artikel op pagina twee te
plaatsen.12 Ze zitten in
Amsterdam in hun eigen
vet gaar te koken en kunnen het niet laten om Bouterse te kapittelen. Als het
niet uit de lengte komt,
dan maar uit de breedte.
Om 12:10 uur belde ik minister Herrenberg op het
ministerie van Buitenlandse Zaken in Paramaribo,
dus om 07:10 uur Surinaamse tijd. Hij was aan
12 De Telegraaf, 5 juli 1986.
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lezen ter voorbereiding van mijn reis. Later wees zij op de hoge
sparren tussen het koetshuis en het landhuis. „Mijn man heeft
die nog als kleine bomen geplant,” zei ze. Ik ben bezorgd om
Cecile. Ook zij had zich geërgerd aan Van Meekren en prins
Bernhard en was verbaasd dat De Telegraaf mijn brief had gepubliceerd.
Ik was op tijd terug uit Vorden om de tenniswedstrijd van Boris Becker tegen de Fransman Leconte te zien.
Henk de Mari belde. „De hoofdredactie is razend geweest dat
jouw brief over Bernhard en Van Meekren is meegegaan. We
willen Oltmans niet in de krant hebben,” werd er gezegd.
„Fahrenfort is door Hofland opgestookt,” zei ik. „Het is een
feit dat Fahrenfort je vijand is, maar over een paar maanden lost
zich dat wel op. Bovendien gaat hij weg,” aldus De Mari. „Ik
heb tegen de brievenredactie gezegd: ‘Doe me een plezier en
zet die brief er in’. Maar ze zijn daarna dus met opgestoken zeilen op me af gekomen.”
Hij had de brief van Dreese nog niet ontvangen, maar De Mari
kon zich precies herinneren wat Lurvink had gezegd.
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het werk. Ik was dus Kolader en iedereen voor en rapporteerde
wat De Mari groot op de voorpagina van De Telegraaf had geschreven. „De gok is dus gelukt,” zei hij. Zaterdag volgt deel
twee. „Het is een smash hit Henk,” zei ik. De Telegraaf heb ik
eveneens naar Theo gezonden, die de stunt van nabij meemaakte. Herrenberg zei met Rob Leter te hebben afgesproken
dat Theo vast een project toegewezen zou krijgen. Per diplomatieke post zou hierover naar Kolader een bericht gestuurd
zijn.
Henk was wel nog slaperig. Ik vertelde hem over
de rake spotprent in De
Telegraaf, waarbij Bouterse
Eegje Schoo op het potje
zet. Daar hoort deze dame
trouwens al heel lang, met
haar geklier met miljarden
voor het stinkende Suharto-regime. Hij zei een aantal journalisten naar Paramaribo uit te nodigen in
verband met de conferentie aldaar als voorbereiding op de conferentie van Niet-Gebonden Landen in Harare. Hij had, zoals
ik adviseerde, ambassadeur Halfhide gevraagd ook Treaster van
The New York Times te vragen. Ook een journalist uit WestDuitsland uit de omgeving van Helmut Kohl en een man van
Le Monde zouden komen. Ik suggereerde nog Weenink van
NRC Handelsblad te vragen, maar hij wilde wat Nederland betreft voorzichtig blijven.
De uitspraak dat Nederland uit wrok over lijken gaat, is waar.
Maar het is meer. Den Haag voelt zich door een voormalig sergeant van het Nederlandse leger, een sportinstructeur, op haar
pik getrapt. Hoe durft deze vlegel uit de arbeidersklasse een
grote mond op te zetten tegen de hoge heren rond het Binnenhof? Het herinnert me aan de onverholen ergernis die Nederland altijd jegens Sukarno koesterde, de ex-gevangene van het
koloniale bewind, die glorierijk in het paleis van de voormalige
gouverneur-generaal woonde. Iets dergelijks herhaalt zich met
Bouterse, al was Sukarno dan een ingenieur en Bouterse maar
een sergeant, de psychologie achter het gevoel in Den Haag is
dezelfde.
Bouterse zei tegen De Mari dat zeventig Surinaamse ministers
elkaar de eerste zes jaar van de onafhankelijkheid hadden opgevolgd in jaarlijks gewijzigde kabinetten. Als dit vergelijkbaar
20

Ik vond toevallig Levenslicht uit den Bijbel van P.H. Hugenholtz,
wat mijn ouders ontvingen van de Vrije Gemeente op hun huwelijksdag in Amsterdam 24 mei 1921. Het emotioneerde me.
Dus 65 jaar geleden werd het besluit genomen ons in de wereld
te brengen. Ongelooflijk. Het menu van het diner op die dag
met alle handtekeningen van grootouders en familieleden zit er
in.13

13 Ik kan nu het boek niet meer vinden. Het is vast in Zuid-Afrika achter gebleven.
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in Nederland zou gebeuren, zou het om 5.000 ministers gaan.
Bung Karno rekende in 1957 al voor dat Indonesië sinds de
onafhankelijkheid van 1945, ieder jaar met andere kabinetten
te maken had gehad, met gewijzigde coalities en met wisselende ministers. Hierdoor was het land de eerste tien jaar van onafhankelijkheid „onbestuurbaar”. Sukarno ontwierp een „geleide democratie”, waarbij het aantal wettig toegestane partijen
van veertig tot vier werd teruggebracht. Suriname kampte met
soortgelijke problemen.
Jaap van Meekren reageerde.
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6 juli 1986

Ik ben vroeg opgestaan met de gedachte dat er langzamerhand
iets moet gebeuren, in de trant van het Adres aan de StatenGeneraal inzake Nieuw-Guinea in 1957 in Djakarta. Ik denk
dat we nu een Adres moeten opstellen inzake Suriname. Een
eerste ontwerp is af.
Daan Dijksman belde. Nog nijdig over zijn stomme stukje BE14
TOVERD DOOR SUKARNO waarin hij zogenaamd deel twee
van mijn Memoires besprak, begon ik hem uit te leggen dat dit
zogenaamde „betoverd zijn” een puur verzinsel van Henk
Hofland is geweest dat nu door andere scribanten blijkbaar
blindelings wordt overgenomen. „Straks ben ik ook weer betoverd door Bouterse,” zei ik, „alleen maar omdat ik de aartsvijanden van Nederland anders tegemoet treed dan jij, Jaap van
Meekren en de hele reut.”
Wat hij wilde weten, was of ik de deur voor Henk de Mari bij
Bouterse had open gedaan. „Geen commentaar,” antwoordde
ik. „Mij werd enige tijd geleden in Suriname naar mijn mening
gevraagd over verschillende Nederlandse journalisten en die
heb ik gewoon gegeven. Ik kan je verzekeren dat het besluit
om De Mari een interview te geven door Bouterse zelf in tandem met Herrenberg is genomen.” Hij vertelde dat de Nieuwe
Revu de twee gearresteerde reporters „een grandioze ontvangst” heeft gegeven. „Ze zijn als helden gevierd.”
„Ach Daan, de CIA-soldaten die bij de Varkensbaai op Cuba
door Fidel Castro in de pan werden gehakt, zijn ook door John
F. Kennedy als helden toegesproken.”
Ik zit te werken aan het nieuwe Adres aan de Staten-Generaal.
De bomen rond Amerbos ruisen in de wind. Dit huis is een paradijsje dat mam heeft mogelijk gemaakt (met behulp van Theo).
Ik ben er heel dankbaar voor.
7 juli 1986

Ik lees en herlees mijn stuk voor het parlement.15
Willem Drees, van 1907 tot 1919 stenograaf bij de Staten-Generaal en later de premier die met Luns de Indonesië-zaak de
soep in draaide, is honderd jaar geworden. Ook NRC Handelsblad afficheerde hem in een hoofdartikel als „staatsman”.16 Naar
Haagse begrippen misschien, want in het land der blinden is
eenoog koning. Alleen al het Indonesië-debacle en het zich laten verlakken door Joseph Luns, rangschikt hem in het gun14 Haagse Post, 5 juli 1986.
15 Zie bijlage 2.
16 NRC Handelsblad, 4 juli 1986.
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8 juli 1986

Badrissein Sital is bij een parachutesprong hoogst ongelukkig
neergekomen.
Schiphol
Ik lees The Cult of Information van Theodore Roszak.19 Hij refereert aan The Human Use of Human Beings van Norbert Wiener,
een boek dat ik jaren geleden heb gelezen na gesprekken met
Margaret Mead. Wiener vond de term feedback uit, „wich he
regarded as an essential characteristic of mind and life”. Een
heerlijke uitspraak van Wiener: „To live effectively is to live
with adequate information. Thus, communication and control
belong to the essence of man’s inner life, even as they belong to
his life in society.”
Zonder me ook maar een moment op te stellen aan de kant van
de die hards in Zuid-Afrika, heb ik het gevoel dat het niet in
orde is om van buitenaf te proberen het huidige gezag in dat
land te ondermijnen. Ik denk dat dat in het nadeel zal zijn van
17 International Herald Tribune, 7 juli 1986.
18 NRC Handelsblad, 4 juli 1986, Arthur Lava.
19 Theodore Roszak, The Cult of Information: The Folklore of Computers and the True
Art of Thinking, Pantheon Book, New York, 1986.
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stigste geval tot staatsman derde klasse. In 1958 schreef hij me
een brief die aantoonde dat hij zich bij de neus liet nemen.
Aardig en ontspannen gesprek voor STAD Radio Amsterdam
met Stan van Houcke over het tweede deel van de Memoires. Ik
ben gedetailleerd ingegaan op de overeenkomsten tussen de
dekolonisatie van Indië en Suriname.
Anthony Lewis vindt dat Geoffrey Howe „a modern record
for pointlessness” scoort door op reis te gaan naar Zuid-Afrika.
„When an intelligent politician does something so embarrassingly foolish, it is necessary to look for reasons.” Hoe komt het
dat Washington en Londen zich zo wonderlijk opstellen? Lewis schrijft dat bisschop Desmond Tutu al gezegd zou hebben
Howe niet te zullen ontmoeten. Ik heb altijd veel fiducie in
Anthony Lewis gehad, maar zit hij er wat Zuid-Afrika betreft
niet naast? 17
Rainer Maria Rilke heeft 18.000 brieven geschreven. Dat is
andere koek. Zijn moeder voedde hem de eerste zeven jaar van
zijn leven als meisje op, omdat zijn oudere zusje was gestorven.
Zijn vader zond hem, zeker om dit te corrigeren, naar een militair internaat, wat hij als iets verschrikkelijks ervaarde. Ik zou
een volledige biografie over hem willen lezen.18
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de dwingende belangen van de zwarten zelf. Wat zou Botha
kunnen en moeten doen?
Charles de Gaulle, overstap naar Nice
Waarom ben ik toch zo neerslachtig vanweg Eduard? Komt
het door het besef dat ik voor hem niet beteken wat hij voor
mij betekent? Hij vindt me lief. Hij houdt van me, maar hij
houdt zich ook constant voor ogen dat ik 61 ben.
Nice - Amsterdam, KL338
Al Eisenstat haalde me af met een Apple-petje op zijn hoofd.
Hij had een auto gehuurd. We reden naar Valbonne, boven
Antibes, waar hij een huis had gehuurd in een bewaakte villawijk. Hij had vanmorgen met Nederlanders getennist, die hem
over mij hadden gezegd: „Be careful with that chap.” Atltijd
weer hetzelfde gelazer.
Hij vertelde over zijn bezoek aan Jack Matlock, Sovjetdeskundige op het Witte Huis. Hij gaf een overzicht van zijn pleidooi
om met de Sovjets in zee te kunnen gaan. Hij zei dat de CIA
hem een overzichtskaart had gegeven met alle kopstukken in
het Kremlin, inbegrepen Jermen Gvishiani. Hij noemde me
wederom een politiek journalist. Zou de CIA hem dat hebben
aangepraat? Ik zei tegen hem: „Arbatov is a scientist. He is a
member of the Academy of Sciences. He is not a Kremlin
politician. He is a scientific advisor of the Kremlin. He was offered ambassador’s posts, but he choose to stay among academia, like Stephen Cohen at Princeton or Marshall Shulman at
Columbia.”
„I never thought of it that way,” antwoorde hij.
„The same goes for Evgeny Velikhov. He is a scientist and not
a member of the Politburo or CPSU. A Soviet politician could
never write a book with a non-communist journalist from the
west, and both Arbatov and Velikhov are doing it.”
Hij vroeg me op de man af: „Willem, what is your feeling? Do
you think Velikhov means it, when he says he wants computers
for educational purposes?”
„I trust him in this matter,” antwoordde ik. „Because if these
guys need contrabands for military purposes, it does not happen via the Academy of Sciences or via open lines to Eisenstat
at Apple or Willem Oltmans in Amsterdam.” Ik gaf als voorbeeld hoe Dewi Sukarno’s Spaanse vriend, de bankier Francesco Paesa, in de nesten raakte nadat hij een oven om elektronische horloges te maken via Brazilië naar Moskou had verzonden.
We hadden zo’n goed gesprek dat het me niet het juiste mo24

20 Zie bijlage 3.
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ment leek om een onkostenberekening in te dienen, die overigens gereed was.
Toch begon ik over onze afspraken in het algemeen in de auto
terug naar het vliegveld van Nice. Het was juist dat ik duizend
dollar per dag plus kosten kon berekenen. „And the consultancy,” vroeg ik. „For one year,” zei Al. Ik protesteerde en zei dat
we er steeds vanuit waren gegaan dat ik twee jaar consultant
zou zijn vanwege het binnenbrengen van en de adviezen rond
de Sovjetcontacten. Toch mag ik de man graag. Zijn vrouw
Conny was overigens ook aanwezig. Tegen haar zei hij:
„Willem is the greatest con-artist I ever met, but he does get
things done.”
Roszak schrijft: „For if thinking is essentially data processing,
as the cyberneticians insisted, then the mind that holds the most
data is potentially the superior mind, especially in the complex
modern world, where there is far too much information reporting in for human brains to handle.” Alvin Toffler omschreef dat als „an information bomb is exploding in our
midst”.
Toen ik thuiskwam, trof ik een brief van Henk de Mari aan,
welke voor zichzelf spreekt.20 Hij heeft het exclusieve gesprek
met Bouterse binnen en nu stelt hij het intern bij De Telegraaf
voor, alsof ik deze keer niet duidelijk van tevoren heb gesteld
dat er van de zijde van de krant ook iets zou moeten gebeuren.
Laat maar. Ik had het kunnen (moeten) weten. Tegen mij zei
hij dat De Haas niet tegen mij was, maar dat de oppositie bij
Fahrenfort lag. Ik belde Henk op, en vroeg of het zou helpen
als ik recht op de man af naar Fahrenfort zou stappen. Hij vond
dat een ander dat zou moeten doen. Ik belde Carel Enkelaar in
Buurse, die antwoordde: „Ik wil het graag doen. Maar volgens
welke strategie? Laat De Mari tegen Fahrenfort zeggen: bel nu
eens Carel Enkelaar op en vraag hem wat hij van die gekke
Oltmans denkt.”
Ik belde De Mari opnieuw, die akkoord ging met de Enkelaarstrategie. „Dat wil ik graag voor je doen,” zei hij.
De Mari gaf aan dat zijn gesprekken met Bouterse „een ware
interne oorlog” op de redactie van De Telegraaf hadden veroorzaakt. Hij had zelfs besloten een paar weken met zijn dochter
op de Veluwe te gaan fietsen om de bonje op de krant te ontlopen.
Ludwig van Mulier belde. „Surinamers zijn Telegraaf-lezers. De
artikelen van De Mari hebben neutraliserend gewerkt. Nu De
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Telegraaf dit publiceerde, is Desi Bouterse opeens bespreekbaar
geworden. De Surinamer die deze artikelen leest, keert hem
om en zegt: als dit in die krant staat is er toch iets aan de hand
en is het roer om,” aldus Van Mulier van de Liga van Surinaamse Patriotten. Ik antwoordde: „Als zij dit zo interpreteren,
maken zij zich blij met een dode mus. Het is belangrijk dit De
Mari-geluid vanuit Paramaribo, maar de eigenwijze kaaskoppen weten het toch beter en de shit jegens Bouterse zal doorgaan.”
9 juli 1986

Suriname heeft ambassaderaad Erik Klipp het land uitgewezen.
Zat er dik in.
Jan Tromp vraagt zich in de Haagse Post af of prins Bernhard
zijn uniformen nu wel of niet mag dragen. De prins had tegen
Jaap van Meekren gezegd: „Wat is dat voor flauwekul. Ik mag
ze allemaal dragen.” Oud-minister Vredeling is het ermee eens,
maar kan zich scherp herinneren dat het kabinet Den Uyl-Van
Agt indertijd unaniem besloot de prins te verzoeken geen uniformen meer te dragen. Doet hij het toch „dan kun je het een
vorm van provocatie noemen,” volgens Vredeling.
Nederland heeft als tegenmaatregel de Surinaamse diplomaat
Marciano Jessurun uitgewezen. Stomme spelletjes.
10 juli 1986

Paula, de zuster van de afgelopen november aan AIDS overleden danser Martin Scheepers, belde me op. Ze is nog altijd
radeloos. Geen van zijn intieme vrienden belt haar meer of laat
iets horen. Hij is nabij haar huis begraven. Op de steen staat:
May he dance for ever. Zij zou graag andere AIDS-patiënten helpen.
Het kabinet blijft weigeren Bhagwan Shree Rajneesh binnen
te laten. Waar zijn ze in godsnaam bang voor? De grootste
schurken reizen in en uit, en deze tengere Indiase filosoof krijgt
geen visum. Het zal druk uit Washington zijn, want stel je voor
dat hij zou gaan vertellen hoe schandalig hij in het paradijs van
freedom and democracy is behandeld.
Etienne Boerenveen, die op een diplomatiek paspoort naar de
VS reisde, zal niet van zijn diplomatieke onschendbaarheid gebruik kunnen maken, zo bepaalde een federale rechtbank in
Florida. Hij blijft dus vast zitten.
Toen ik met De Mari thuis in Haarlem telefoneerde, werd het
gesprek door twee dames onderbroken. Zij maakten een afspraak. Eén heette Theresia en Henk vroeg haar: „Theresia, wil
26

11 juli 1986

Theo arriveerde gisteren nog laat, om 23:30 uur. Hij wilde me
nog allerlei correspondentie en stukken over de Surinaamse affaire laten zien en was gepikeerd dat ik liever ging slapen. Maar
ik vertelde hem vanmorgen dat ik hem die zaak volledig toevertrouw en hoogstens de essentiële documenten wilde zien of
ontvangen. Hij is optimistisch en denkt in een aantal zaken, zoals het herfinancieren van de vliegtuigen voor SLM, te zullen
slagen.
De regering Reagan heeft nu officieel het dagelijkse beleid
voor het leiding geven aan de Contra’s, die een oorlog voeren
tegen de wettige regering van Nicaragua, in handen gegeven
van de CIA. Zodra het Congres weer eens 100 miljoen dollar
voor die guerrilla-oorlog zal hebben gevoteerd, wordt een verheviging van de gevechten tegen de Sandinisten verwacht.22
12 juli 1986

Ik ben verbaasd dat er in juni in Wenen een vijfde Alerdinck
21 International Herald Tribune, 10 juli 1986.
22 The New York Times, 11 juli 1986, Bernard Gwertzman.
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je van mijn lijn afgaan? Ik vertelde hem de ware reden van het
vertrek van Klipp en gaf hem de nodige informatie over de diplomaat Paul X., die homo’s voor Amsterdam rekruteerde.
„Als ik terug ben van mijn fietstocht,” zei hij, „dan kan ik in
een paar artikelen die hele ambassade in Paramaribo oprollen.”
James Reston constateert dat Ronald Reagan de laatste tijd zijn
toon en retoriek in de richting van het Kremlin heeft verzacht
en gewijzigd. Europese leiders als Mitterrand, Thatcher en
Kohl schijnen de Amerikanen te hebben gezegd: „We do not
ask you to believe everything Mr. Gorbachev says, but we ask
you to test his sincerity in a series of meetings in Geneva in July
and at the United Nations in the fall.” Tijdens een diner voor
Mitterrand in Moskou heeft Gorbatsjov de visie van Charles de
Gaulle in het zonnetje gezet, door te spreken over „a Europe
from the Atlantic to the Urals”.21
Ik huldig die visie eigenlijk al heel lang, want het zogenaamde
Atlantische Pact, Amerika en West-Europa, is het gevolg van
de periode Hitler in de Europese geschiedenis, maar is fundamenteel „een onnatuurlijke alliantie” voor Europa. De VS zouden zich over Latijns-Amerika moeten ontfermen, zoals WestEuropa met Oost-Europa zou moeten samengaan. Misschien
zou een herenigd Europa zich dan op Afrika moeten concentreren.
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Conferentie heeft plaatsgevonden. Ook die bijeenkomst heb ik
via mijn contacten daar vorig jaar op de rails gezet, door tweemaal met Lurvink naar Oostenrijk te gaan om hem aan een
aantal sleutelfiguren voor te stellen. Ik heb er niets over gelezen. Vrij Nederland meldt dat Den Alerdinck 400.000 gulden
beschikbaar stelde voor een onderzoek naar de internationale
berichtgeving rond de kernramp van Tsjernobyl.23
De muziekcriticus van de The New York Times Harold Schonberg schrijft dat hij Eduardus Halim als „one of the most talented pianists off his generation” beschouwt. Ik hoop Schonberg
spoedig te ontmoeten.24
Eduard belde. Ik voel me een ander mens. Helemaal verkeerd
dus, maar zo is het nu eenmaal.
Jan van Beek schreef al eens, na al die jaren dat we elkaar kennen en hebben samengewerkt, dat ik onbetrouwbaar zou zijn.
Hij herhaalde dit in een brief die gisteren arriveerde.25 Het gelazer tussen hem en mij is begonnen met mijn reis naar New
Delhi voor een reportage over het bezoek aan India van prins
Claus. Die reis werd gesaboteerd door Buitenlandse Zaken.
Dat was de laatste mooie opdracht die hij me gaf. Toen er gedonder van kwam, ondersteunde hij me tegen wil en dank en
droeg slechts een bedrag van 1.800 gulden als bijdrage voor de
kosten van advocaat Voetelink. De kosten van mijn reis (vliegticket) en mijn verblijf van anderhalve week in India, in totaal
ruim 10.000 gulden, moest ik zelf dragen. Van Beek betaalde
alleen 180 gulden aan telexkosten terug. Ik herinnerde me
onze afspraken anders dan hij, en zo begon de verwijdering.
Hij wilde op een „nette manier” van me af. Het eenvoudigste
is dan in een conflict te raken – ik ben de details nu vergeten,
maar die zijn eerder in de Memoires vermeld – en hij is van de
lastpost af. Lastpost om de enige reden dat hij er tot in de hoogste kringen op werd aangekeken dat hij met mij omging: de
gevaarlijke, en nu dus onbetrouwbare, Oltmans. Ik heb Van
Beek de fameuze kaart uit het boek van Morton Hunt gezonden, over hoe het geheugen opereert. „Ik zou maar eens iets
lezen over het coderen van neuronen,” schreef ik hem, „en
over hoe onbetrouwbaar het geheugen is.” Ik zei te hopen dat
hij ooit mijn Memoires zou kunnen lezen, wanneer ze eenmaal
zijn uitgegeven. Dan zal hij zich realiseren hoe het echt tussen
ons is gegaan. Wel jammer allemaal, want we konden het tientallen jaren uitstekend met elkaar vinden. Je houdt op die ma23 Vrij Nederland, 12 juli 1986.
24 Brief aan mij gedateerd 2 juli 1986.
25 Zie bijlage 4.
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Robert Ornstein schrijft: „The person, to Freud, is like a horse
and a rider. The horse most often controls where the person
goes, but the rider can say: ‘I wanted to go there anyway.’ Further, the person is divided into id, ego, and superego, all separate functions of mind, each with differing priorities and each
seemingly in perpetual war with one another – especially the
conflict between our ‘old’ animal self and the ‘new’ conscious
rational parts.” Dit is een schitterende beschrijving voor wat ik
altijd noem „de chaos in hoofden”. „The mental operating system works to maintain order in a chaotic world.” Ik zou geschreven hebben maintain order in a chaotic mindscape. Enkele
uren geanimeerd gesproken met Adèle Croiset, de weduwe
van paragnost Gerard Croiset. Zij boetseert, speelt piano, behandelt twintig personen en is overtuigd haar krachten vanuit
het hiernamaals door Gerard doorgegeven te krijgen. Ze maakt
het prima. Haar contact met Croiset is weliswaar nog sporadisch „maar als ik hem nodig heb is hij er altijd, misschien maar
een paar minuten, maar dan voel ik zo’n blijdschap.” Ze zei:
„Ach Willem, we zijn in deze wereld precies een kleuterklas,
we moeten meemaken wat we meemaken.”
Houten - Amsterdam
Vernon Walters, ambassadeur van de VS bij de Verenigde Naties, heeft herhaald dat de grondwet van de VS niet toelaat dat
het Internaal Hof van Justitie Washington zou voorschrijven
hoe de buitenlandse politiek zal moeten worden gevoerd.26
Er is een Oxford Dictionary of Popes verschenen. Er zijn 263 pausen (plus 39 antipausen) in beschreven, te beginnen bij Petrus
en afsluitend met Johannes Paulus II. Dat is andere koek dan
straks koning Willem IV. Maar het blijft lood om oud ijzer.
Thomas Jefferson (1743-1826) was een aartsvijand van koning
George III en groot tegenstander van diens privileges en natuurlijke rechten op de troon van Engeland. „The earth belongs to the living, not the dead,” was zijn overtuiging. „No
society can make a perpetual constitution, or even a perpetual
law,” schreef hij. Hij was van oordeel dat „in the inexorable
current of humankind the only constant was change.” Vertel
dat maar eens aan de Paus of aan Beatrix. Jefferson zei in wezen
26 De Volkskrant, 12 juli 1986, Paul Brill.
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nier – nu weer door de Claus-affaire in New Delhi – niemand
over.
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al hetzelfde als psychiater Alexander Mitscherlich in 1963:
„Tradities dienen te worden getoetst aan nieuwe realiteiten.” 27
Jefferson was ook gekant tegen het steeds verder oplopen van
de staatsschuld. Hugh Sidey stelt hieromtrent in Time de vraag:
„What right do we have to pile up a two trillion debt for our
children to pay? How can we in good conscience indulge desires that may leave the earth poisoned and exhausted within a
few decades? Why, if we must spend 300 billion for our warmachine, should we not levy taxes to pay for that burden in our
time? Thomas Jefferson is whispering to us to read on.” 28
13 juli 1986

Ik hoorde zojuist de bisschop van Haarlem op de radio zeggen
dat hij met Jezus Christus naar de televisie zat te kijken.
Ik zag in de polders een buizerd cirkelen, die met schijnaanvallen door kleinere vogels werd verdreven. Het lukte. Overal lopen nog eenden met jongen en toen de buizerd naar de grond
schoot, ben ik de andere kant op gefietst.
Ik tel de uren af tot Eduard morgen komt.
14 juli 1986

Ik had weer twee uur lang problemen met de telefoondienst
omdat ik Evgeny Velikhov in Moskou niet normaal kon bellen. Ik heb 2 juli nog een brief ontvangen over mijn jarenlange
klachten inzake het geklier met mijn telefoon.29 Uiteindelijk
heb ik een telex gezonden.

Al Eisenstat had me in Zuid-Frankrijk gevraagd om naar Moskou te gaan „and get from them a list of materials as extensive
as possible.” Wanneer de Amerikanen voor de Sovjets computers gaan vervaardigen, moeten ze exact weten welke onderde27 Alexander Mitscherlich, Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft. Ideen zur Sozialpsychologie, Piper Verlag, München 1963. Ik las de Engelstalige versie Society without the Father, Harcourt Brace & World, New York 1969, in juni 1972 tijdens de milieuconferentie in Stockholm. Zie Memoires 1972-1973.
28 Time, 14 juli 1986.
29 Zie bijlage 5.
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15 juli 1986

Ik kreeg een briefje van Ben Wesseling, mijn surfvriendje. Hij
was tweede geworden bij internationale wedstrijden op Curaçao. Er was gedonder over gekomen, want omdat hij in
Zuid-Afrika heeft getraind staat hij op een zwarte lijst. Hij was
echter weer vol plannen, wil een hotel beginnen en houdt zich
bezig met Spaanse dansen „in het bijzonder de Sevillana, schitterend, bijna sexy te noemen”. Ik zou hem graag terugzien. Dit
zijn zijn mooiste jaren.
Han Hansen bericht dat Desi Bouterse op het punt staat een
nieuwe regering te benoemen.31 Het is het gevolg van gezamenlijk overleg, ook met de oude politieke partijen – tien in
het geheel, op 350.000 inwoners. Compleet gestoord! Hoe lult
hij zoveel idioten iedere keer weer bij elkaar? Ze gunnen elkaar het licht in de ogen niet, maar het schijnt hem toch te lukken. Overigens meldde Hansen eerder dat er een etheroorlogje was uitgebroken tussen de Wereldomroep en Bouterse.32
Waar de Wereldomroep, als voorlichtingsorgaan, zich al niet
30 Wie kon toen bedenken dat ik er vanaf 15 oktober 1992 zelf zou komen te wonen,
nadat ik door toedoen van Den Haag uit Zuid-Afrika werd gesmeten.
31 De Volkskrant, 15 juli 1986.
32 De Volkskrant, 8 juli 1986.
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len in de Sovjet Unie en welke in de VS zouden moeten worden gemaakt. Hij vroeg ook om „prints of the circuitry” van
Sovjetcomputers mee te brengen „as detailed as possible” zodat specialisten van Apple in Californië kunnen berekenen wat
er nodig is. Ik wil die klus wel gaan klaren in Moskou.
Newsweek publiceerde tien pagina’s over de stand van zaken van
het AIDS-probleem in de VS. De afgelopen vijf jaar zijn 22.000
Amerikanen met deze ziekte geinfecteerd geraakt en verwacht
wordt dat dit getal over vijf jaar tot 270.000 zal zijn gestegen.
Ik zal het Eduard laten lezen. Er staan hartverscheurende reportages in over individuele patiënten.
Eduard reed me naar Westerkade 3D, waar hij nu is ingetrokken. Hij heeft deze woning geruild met zijn woning in IJmuiden. Het is een studio, drie hoog weliswaar, maar erg leuk.
Zijn vader, zijn zwager, iedereen hielp mee het vertrek bewoonbaar te maken. Morgen om 08:00 uur wordt er vloerbedekking gelegd.30
Heb de AIDS-reportage ook voor Peter gekopieerd.
Ik stuurde Adriaan van Dis een kaartje dat ik hem zondagavond
op televisie heel goed bezig zag, en dat het me herinnerde aan
ons geslaagde gezamenlijk optreden indertijd in Leiden.
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mee bezighoudt. Het schijnt dat Suriname nu een stoorzender
in gebruik heeft genomen om „politiek verderfelijke programma’s uit Nederland” met een indringende fluittoon te verstoren, waardoor het niet meer aan te horen is.
Mijn vriend John van Haagen belde. Ik had hem een brief van
zijn vrouw uit 1959 gestuurd, die ik tegenkwam toen ik bezig
was een het vierde deel van mijn Memoires. Hij zei dat dit „alles” van toen weer bij hem had teruggebracht. „Zijn we maar
een incident in het leven,” vroeg hij zich af. „Ook wanneer je
vijf zoons in de wereld hebt gezet? Tenslotte sta ik aan het
hoofd van deze zich uitbreidende olievlek die Van Haagen
heet. Want wat is een incident? Het gaat inderdaad voorbij
maar het heeft gevolgen voor anderen. Ik heb tenslotte meegedaan met een stukje evolutie.”
Ik wees erop geen brood te hebben gezien in meedoen aan die
zich eeuwig herhalende kringloop. „Zijn mijn boeken niet ook
een stukje evolutie,” vroeg ik hem.
„Meer dan dat,” antwoordde hij. „Bij eenlingen vind je het geweten van de mensheid. Eenlingen dragen meer bij dan wie
ook aan de groei van de mensheid. Eenlingen observeren. Jij
bent zo’n eenling. Ik ben meer als een wiel geweest, een wiel
dat meedraaide. Ik had geen tijd om te observeren. Pas nu heb
ik tijd om op het waarom in te gaan. Mensen als jij, die alles
opschrijven, zouden via de televisie moeten vertellen over de
oorzaken der dingen. Dat moet juist jij aangeven, neerzetten
en verklaren voor anderen, onbevooroordeeld.”
John vervolgde: „Waar zijn in 1986 de Plato’s? Waar zijn de
grote mannen die er op kunnen wijzen dat kerncentrales waanzin zijn? Waar zijn de Bertrand Russells die het prestige en de
geloofwaardigheid hebben, de waanzin van de wereld aan de
kaak te stellen? Tegenwoordig hebben de ‘grote mannen’ een
schijn van waardigheid. Wanneer Ruud Lubbers bij mij op bezoek zou komen, zou ik eerst mijn zakken dichtnaaien. Als
oud-marineman gaat het me aan het hart om te zien wat voor
figuren tegenwoordig zogenaamd prestige hebben. Ik was in
de marine getraind om de vlag hoog te houden. Nou, als Lubbers representatief is voor het moderne Nederland, dan zijn we
een natie geworden van potentiële zwendelaars. Tegenwoordig is de dominante vraag: hoeveel brengt het op? Economie
bedrijven is niet langer een kwestie van vraag en aanbod, maar
wat is de prijs van de eerlijkheid? Kijk maar naar het regeerakkoord. Er wordt bij een beetje oneerlijkheid geen protest meer
aangetekend. De eerlijkheid van vandaag is oké, maar het mag
niet teveel kosten of te duur worden. De media hebben van
32

16 juli 1986

Er zijn 146 AIDS-gevallen in Nederland in vier jaar, 140 mannen en 6 vrouwen.
Moeder Teresa heeft Fidel Castro bezocht.
Desi Bouterse schijnt zijn regering rond te hebben. De nieuwe
premier is Pertab Radhakishun. Herrenberg blijft minister van
Buitenlandse Zaken. De nieuwe minister-president wil een gesprek met Ruud Lubbers hebben.
The New York Times publiceerde een reportage van een pagina
over het feit dat de CIA milder gestemd is over de USSR dan het
Pentagon onder Caspar Weinberger.33 Waar het op neerkomt,
is dat zelfs de CIA te kennen geeft dat het Pentagon een aantal
„military capabilities” van de Sovjet Unie opzettelijk overdrijft
om van het Congres meer geld voor de oorlogsindustrie los te
krijgen. Over het verval van de morele code gesproken. Nederland wordt hierin door de VS steeds verder meegezogen.
Het lijkt wel of niemand in de wereld er nog aan ontkomt.
Washington heeft gewoon soldaten – ook al zijn het er maar
honderd – met helikopters naar Bolivia gezonden om te helpen in de strijd tegen „drug traffickers”.34 En om de zaak nog
verder te verzieken rond Libië, oefent de Amerikaanse vloot
opnieuw bij de Golf van Sirte om Khadaffi te treiteren.35 Het
allergekste van dit „maar raak doen” van de VS, is dat „de wereld” er nu blijkbaar aan gewend is en het normaal vindt.
Marc Leijendekker sprak met ambassadeur Edy Korthals Altes,
die zijn functie in Madrid neerlegde om te protesteren tegen
33 The New York Times, 15 juli 1986, Michael Gordon.
34 The New York Times, 15 juli 1986, Joel Brinkley.
35 NRC Handelsblad, 14 juli 1986.
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een eerlijke vent als Joop den Uyl een ouderwetse figuur gemaakt. Daarom is hij nu ook weg. De informatie die het publiek tegenwoordig krijgt, heeft steeds meer een gericht karakter. De waarheid over kerncentrales krijgen we niet. Er moeten
centrales komen want de atoomcentrale-industrie moet ook
verder.”
Toen ik opmerkte dat ook Daan Dijksman in Haagse Post een
totaal onbenullig verhaaltje over deel twee van mijn Memoires
had geschreven, zei John: „Oltmans is ook nu pas aanraakbaar
geworden voor het publiek. Je hoorde nooit bij het volk, maar
bij de intellectuele top. Waarom worden Mulisch en Wolkers
als de pest gelezen? Omdat wat ze vertellen bij het publiek
aanslaat. Uiteindelijk gaat het bij boeken verkopen om de
waardering die je krijgt.”
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„de volgzaamheid van Nederland en Europa ten aanzien van
de VS”. De ambassadeur vindt dat Nederland moet weigeren
mee te dansen naar het pijpen van de Reagankliek ten aanzien
van onder andere het Star Wars-project, wat ook pure waanzin
is. Al op 31 augustus 1985 schreef hij hierover in Trouw, wat
hem door het ministerie „was ontraden”, wat in werkelijkheid
betekent „verboden”. Het is zoals Marcel van Dam stelde in de
Haagse Post: niemand waagt het meer zijn mening te geven
zonder eerst af te wegen wat dit mogelijk voor consequenties
zou kunnen hebben voor iemands bankrekening. Er zijn gelukkig nog diplomaten als Korhals Altes, die de morele code in
ere proberen te houden.36
17 juli 1986

Michail Gorbatsjov heeft aan Lubbers geschreven. De onderminister van Buitenlandse Zaken Vladimir Petrovski is de brief
aan Hans van den Broek komen overhandigen. Zij spraken
drie uur.37
Premier Radhakishun van Suriname heeft al gezegd: „Geld is
belangrijk, maar idealen en principes wegen zwaarder.” 38 Daar
zie je het stempel van Bouterse op de nieuwe Surinaamse regering. „Den Haag is soms koppig,” heeft hij gezegd. Radhakishun zal wel wraakzuchtig hebben bedoeld. „Ik denk dat de
zegswijze ‘ik zie niet wat ik niet wil zien’ opgeld doet in Nederland.” En de consensus in Den Haag is (alsof ze er verder
iets mee te maken hebben): nieuw kabinet Suriname is stap in
de goede richting. Voor figuren als Aarts, Bukman, Knol en
Weisglas, betekent „goede richting”, de richting die Den Haag
zint. Het is eigenlijk te gek voor woorden.
18 juli 1986

Ik kreeg een lieve brief van Cecile van Lennep met een foto
van Sylvia Juel-van Lennep en mij. Haar handschrift lijkt
zwakker te worden. Ik maak me zorgen over haar. Er kwam
ook een lieve brief van Sylvia uit Denemarken, mede om te
bedanken voor de boeken die ik haar heb gestuurd.
De Contra’s in Nicaragua, leggen zoveel landmijnen dat het
aantal slachtoffers dat hierdoor ledematen verliest, schrikbarend
groeit, en dit uiteraard onder de weerloze burgerbevolking.
Het zijn gewoon regelrechte nazimethoden, door Washington
gesanctioneerd en gefinancierd. En op Edy Korthals Altes na,
36 NRC Handelsblad, 16 juli 1986.
37 De Telegraaf, 17 juli 1986.
38 De Volkskrant, 17 juli 1986.
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Wanneer ik ’s ochtends de deur naar de tuin open doe, is het
een ware lust voor het oog: een totaal verwilderde tuin. Allerlei
vreemde bloemen komen op, inbegrepen mijn geliefde coquelicots (klaprozen). Alles groeit en bloeit in totale vrijheid, heerlijk. Op mijn stukje grond kan „men” doen en laten wat men
wil.
Het is nauwelijks te geloven maar Hans van den Broek heeft
officieel verkondigd „tevreden” te zijn met de nieuwe Surinaamse regering. Den Haag wordt uitgelachen in Paramaribo.
Een echte minister van Buitenlandse Zaken had zich onthouden van een zo partijdig oordeel. In plaats van een uiting van
hoop op een goede samenwerking tussen de nieuwe ploeg in
Suriname en Den Haag met het nobele doel Nederland en Suriname weer in rustiger vaarwater te manoeuvreren, leek het
meer op het geven van een rapportcijfer.
Richard Nixon is op bezoek in het Kremlin, alsof er nooit een
Watergate is geweest. Het schijnt allemaal dermate belangwekkend te zijn wat hij er vernam dat hij 24 uur langer blijft. Alleen al met Michail Gorbatsjov sprak de 73-jarige ex-president
anderhalf uur.
20 juli 1986

Broer Theo zond een kopie van zijn brief aan Atta Mungra,
president-directeur van Surinam Airways.40 Intussen berichtte
de Weekkrant Suriname dat IATA het lidmaatschap van SLM heeft
opgezegd, omdat de vliegmaatschappij een openstaande vordering van een miljoen dollar niet heeft betaald.
Ik werd opgebeld door een oude kennis, Becy de Vries. Zij
was gisterenmiddag in deel twee van mijn Memoires begonnen
en had het boek in een ruk uitgelezen. Ze had tot 03:30 uur
zitten lezen. Ze was enthousiast en riep: „Schrijf nog even
door.” Zij had mijn gesprek met Stan van Houcke gehoord.
Ze maakt zich wel zorgen of Etty Röell toch geen proces tegen
me zou beginnen. „Dat moet zij dan vooral doen,” zei ik.
„Wat ik schreef is gewoon waar.”
The New York Times maakt melding van bonje tussen de twee
Britse dames Elisabeth II en Margaret Thatcher. GOD SAVE THE
QUEEN FROM DAMAGING THE CROWN, was de kop in The
39 The New York Times, 17 juli 1986, Stephen Kinzer.
40 Bijlage 6.
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doet niemand in Den Haag zijn mond open over dit Amerikaanse wangedrag.39
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Sunday Telegraph. De keet zou gaan over Thatchers oppositie
tegen sancties jegens Zuid-Afrika. The Sunday Times had geschreven dat uit kringen van Buckingham Palace was vernomen dat de koningin „ongelukkig” was over het standpunt van
haar eerste minister inzake Zuid-Afrika. De woordvoerder van
hare majesteit Michael Shea heeft daarop gezegd dat dergelijke
speculaties iedere grond misten. Elisabeth II is als hoofd van de
Commonwealth uitermate kwetsbaar in dit soort zaken. Waar
rook is, is vuur. Er zal best iets aan de hand zijn.41
Intussen staat prins Andrew op het punt in het huwelijk te treden met Sarah Ferguson. „Fergie Fever”, staat er met vette letters in The New York Times.42 Buckingham Palace zegt dat het
een familie-aangelegenheid is, maar er zijn wel 1.800 personen
uitgenodigd om de kerkdienst in Westminster Abbey bij te
wonen. Londen staat op zijn kop. Onbegrijpelijk.
Marcel Enkelaar belde en vertelde dat Lurvink de hem toegezegde 3.200 gulden nog altijd niet had overgemaakt. Ook de
brieven met toezeggingen van diens advocaat Slager betekenen
dus nul komma nul. Ik informeerde Bert Dreese. Hij achtte het
nu mogelijk, omdat er twee schuldeisers zijn, het faillissement
van Lurvink aan te vragen.
Ik ben in december 1959 beland bij het schrijven van mijn Memoires. Het loopt allemaal lekker.
22 juli 1986

Amsterdam - Nice
Na een onrustige nacht hoorde ik tegen 06:00 uur een auto
Amerbos indraaien. Eduard kwam linea recta naar de slaapkamer en dook in bed, terug van een nachtvlucht. We lagen in
elkaar en ik voelde dat alles toch goed was tussen ons. Hij heeft
de afgelopen dagen 47 uren gevlogen.
Nu zijn we op weg voor een petit voyage de noce naar de Rivièra. We zitten in dit vliegtuig achter elkaar. Hij gaf me net een
stukje chocola en een knipoog. Naast hem zit een meisje dat
hij eveneens chocola aanbood. Ik weet niet of ik dit gedaan
zou hebben, maar hij is socialer opgevoed. Hij heeft een nieuwe auto (koste 18.000 gulden) en kreeg 7.500 gulden voor zijn
oude Citroën. Hij betaalt het ding zelf af via de bank. Hij regelt
alles zelf. Hoe hij voor zichzelf zorgt, en het verschil op dit gebied tussen hem en Peter is opmerkelijk. Al mag je niet vergelijken. Ik was eerst vroeg opgestaan om nog boodschappen te
kunnen doen en de koelkast op Amerbos in orde te maken,
41 The New York Times, 29 juli 1986, Joseph Lelyveld.
42 The New York Times, 18 juli 1986, Steve Lohr.
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23 juli 1986
Nice, Holiday Inn
We hebben een goddelijke trip samen. Bij aankomst wachtte
een Peugeot décapotable op ons en nadat we in het hotel hebben ingecheckt, zijn we naar Monte Carlo gereden. Prachtig
weer. De kap kon dus neer. Net als met Peter staat mijn dagboek eigenlijk stil wanneer we zo intens van alles en van elkaar
genieten.
Gisteravond hebben we na het avondeten nog op de boulevard
van Nice koffie gedronken, naar mensen gekeken en zijn bijtijds naar bed gegaan.
Ik las in Time een verhaal over de reden waarom Ronald Reagan zo immens populair is.43 „He has a genius for American occasions. He is a Prospero for American memories, a magician
who carries a bright, ideal America like a holograph in his mind
and projects its image in the air.” Het staat er werkelijk. „Reagan, master illusionist, is himself a kind of American dream.
Looking at his genial, crinkly face prompts a sense of wonder:
how does he pull it off? Reagan inhabits his moment in America with a triumphant ease that is astonishing and even mysterious. His hair is now 30 percent gray (ook zo interessant), he
added a second hearing aid in the past year or so. Reagan still
has his suits made with buttons on the flies. He pumps iron
every day. He rides horses when he can. His life is a sort of fairy
tale of American power. Ronald Reagan is a sort of masterpiece of American magic.” Ik stop maar, want het is een vijf
pagina’s lang, misselijkmakend propagandaverhaal. En dat heet
dan journalistiek voor het grootste weekblad in de wereld. Hitler had Goebbels om hem in het zonnetje te zetten. In het „democratische” Amerika vervult de „vrije pers” deze taak.
Newsweek besteedt ook aandacht aan het andere sprookje van
deze week: het huwelijk vandaag van Andrew en Fergie. Miss
Ferguson schijnt een vriendin van prinses Diana te zijn. Ik
hoop dat ze beseft waar ze aan begint. Kijk maar naar Claus, die
had er ook geen benul van wat het betekende om het theater
van prins-gemaal te moeten opvoeren.
Na het ontbijt op het terras van het Holiday Inn, zijn we in de
richting van Digne-les-Bains vertrokken. Om 11:30 uur zaten
we ergens op een terrasje en kwamen er twee wielrenners
43 Time, 7 juli 1986.
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want Peter komt straks over uit Londen. Zijn geliefde rode
bessen staan voor hem klaar.
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langs. Een riep mijn naam. We maakten een praatje. Hij had
me bij Adriaan van Dis gezien.
We zijn in Grasse gestopt, waar ik mijn kop liet knippen. We
reden langs Hotel Le Régent waar ik in de jaren zeventig dikwijls met Peter logeerde. Herinneringen, ook aan de reis naar
Zuid-Frankrijk met mijn ouders en broers in 1936, toen we in
het Cap Martin Hotel logeerden. Een trip als deze is niet te beschrijven. We genieten intens.
24 juli 1986

Monte Carlo
Ik lees op een terras in The Art of Biography.44 Eduard is naar het
wisselen van de wacht bij het paleis gaan kijken.
Ik weet eigenlijk niet of ik bezig ben een autobiografie te schrijven. Ik zie mijn Memoires veel meer als een reportage about the
time and life van Willem Oltmans. „Biographical practice is
surely the desire to mark, to keep alive the passage of man by
capturing the life of that man,” schrijft Kendall. „The history
of a human life, of the record of that life” is eigenlijk een stukje geschiedenis in een gigantische legpuzzel van een tijdperk
schreef John Garraty in The Nature of Biography.45 Biografie of
autobiografie, is dus eigenlijk een bijdrage tot een stuk geschiedenis omdat ieder leven een „small segment in a vast mosaic” is
volgens Garraty.
Ik hoop zo dat Ed geniet van alles. Ik denk dat dit het geval is.
Het is stralend weer, een beetje wind, gewoon perfect. We zijn
ook erg verbonden.
President Ronald Reagan heeft al een paar maal bij het Congres op aangedrongen „to resist this emotional clamor for punitive sanctions against South Africa”. Tegelijkertijd riep hij de
regering in Pretoria op onderhandelingen te beginnen om aan
de apartheid en „social segreation” een einde te maken.
„Those who tell us the moral thing to do today is embargo the
South African economy and write off South Africa should tell
us exactly what they believe will rise in its place. What foreign
power would fill the vacuum if ties with the West are broken?”
Het lijkt me dat Reagan om de verkeerde redenen tegen een
embargo jegens Zuid-Afrika is. Hij gebruikt het vermeende
Sovjetgevaar. Ik ben tegen alle embargo’s – of straffen door
Westerse grootmachten – ook tegen de maatregelen tegen de
USSR vanwege hun bemoeienis met Afghanistan, waarbij het
Westen dan ook maar meteen de Olympische Spelen in Mos44 Paul Murray Kendall, The Art of Biography, W.W. Norton & Co, New York, 1965.
45 John Garraty, The Nature of Biography, Knopf, New York, 1957.
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Nice
Gisteren maakten Ed en ik een lange, schitterende tocht naar
Menton en Cap Martin, waar ik in 1936 met mijn ouders en
broers logeerde. Onvoorstelbaar dat dit een halve eeuw geleden was en onze ouders toen zelfs naar huizen keken met de
bedoeling iets te kopen. Ik zond ter herinnering kaarten naar
Hendrik en Theo. Na de lunch in Menton reden we door de
bergen naar Sospel. Soms stonden bossen in brand, wat de zon
in een oranjeachtige bal veranderde.
In Antibes, waar we gisteren dineerden, hebben we heel lang
en ernstig gesproken. Eduards mislukte relatie eerst met mij en
daarna met danser Paul Boos in New York, heeft hem gereserveerd gemaakt ten aanzien van vaste relaties.
Ik belde met Tony de Almeida op zijn buitenverbijf in SaintRémy-de-Provence.48 Het ligt nog voorbij Aix, wat een vrij
lange rit zou worden. Jammer, want ik zou hem graag hebben
teruggezien.
Ik lees alles wat los en vast zit over Zuid-Afrika. Het schijnt dat
Washington en Londen de regering in Pretoria volledige informatie hebben verstrekt, afkomstig van hun inlichtingendiensten, over wat het ANC vanuit het buitenland allemaal tegen
Zuid-Afrika onderneemt en organiseert. Ook werd Zuid-Afrika ingelicht over activiteiten van de USSR en Cuba in het zuidelijke continent.49
Philip Geyelin valt Margaret Thatcher scherp aan over haar
standpunt dat de gedachte Zuid-Afrika onder embargo te plaatsen „weerzinwekkend” is. Hij vraagt zich af hoe het mogelijk
is dat „the longest serving, most experienced political leader in
the western world got caught up in this political and diplomatic donnybrook.” Ook wijst Geyelin erop dat Thatcher kennelijk een ander standpunt inneemt dan de dame in Buckingham
46
47
48
49

The New York Times, 23 juli 1986, David Hoffman.
The New York Times, 24 juli 1986.
Dirigent, vriend sinds Yale, zie Memoires 1925-1953.
The New York Times, 22 juli 1986, Seymour Hersh.
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kou gingen boycotten.46 The New York Times bekritiseert de
president scherp. Het blad noemt Reagans argumenten verouderd en hij zou er verstandiger aan hebben gedaan helemaal
zijn mond over dit netelige vraagstuk te houden.47 Ik ben echter geneigd het voor een keer met Reagan eens te zijn. Ik ga
zeker dit jaar nog zelf naar Johannesburg. Zuid-Afrika houdt
me erg bezig.
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Palace. Wat doet de commentatoren toch bijna en
bloc in woede ontsteken
over een andere benadering van Zuid-Afrika dan
strafmaatregelen? 50
De krant plaatste ook een
spotprentje.
Mijn waarde collega Anthony Lewis windt zich ook al op over
het apartheidsregime. Hij schreef dat wat Reagan over ZuidAfrika had gedebiteerd door Botha geschreven had kunnen
zijn. Reagan schetst het ANC als een zuiver communistische
verzetsorganisatie, waar een grond van waarheid in zit lijkt me,
terwijl Anthony Lewis het ANC ziet als „de” anti-apartheidsbeweging in Zuid-Afrika waarmee de regering van Botha zal
moeten onderhandelen of ze willen of niet, of ze communisten zijn of niet. Het gaat dus om onderhandelen of om burgeroorlog. Lewis somt op: „South Africa is a test, the most profound on earth now, of man’s political rationality.” 51 Dat lijkt
me inderdaad de essentie.
26 juli 1986

Ik heb een ontmoeting met Al Eisenstat gehad, die uitstekend
verliep. Toch heb ik opnieuw achterwege gelaten hem een
nota in te dienen voor mijn onkosten. Ook mijn ontwerpovereenkomst voor mijn consultancy voor Apple heb ik nog achtergehouden. Hij zei me in september weer als tussenpersoon mee
te zullen nemen naar Moskou. Dat stelde me voldoende gerust.
Mijn probleem is dat ik Eisenstat nu eigenlijk meer als vriend
zie, dan als zakenpartner, waardoor ik eigenlijk iedere keer
weer vermijd tot zakelijke afspraken te komen. Dat is steeds het
euvel geweest: met Lurvink, Van Eeghen, Jeelof en Orlandini.
Je wordt dan niet serieus genomen en je reikt eigenlijk, ook al
is dit allerminst de bedoeling, een handvat aan voor de verleiding bij die „partners” voor een dubbeltje op de eerste rij te
gaan zitten.
Eduard is gaan wandelen. Ik lees. „The deepening of psychological perception achieved in the twentieth century has affected the biographer’s awareness of his relations with his materials
as much as his understanding of the materials themselves.” Paul
Kendall vervolgt: „The researcher yearns to secure every scrap
of paper left by a man’s life.” Wat dat betreft, als er ooit iemand
50 International Herald Tribune, 26 juli 1986.
51 Idem.
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27 juli 1986

Monte Carlo, Café de Paris
Eduard ontdekte in de Volkskrant vanmorgen dat de brave Jan
Blokker – waarschijnlijk weer om Henk Hofland een plezier te
doen – deel twee van mijn Memoires de grond in heeft geschreven. DE GREET HOFMANS VAN DE WERELD heet zijn chef d’oeuvre, met een foto van Frieda en mij.52 Mijn reactie is ongeveer
dezelfde als die op de idiote brieven van advocaat Den Hertog:
jullie lachen nu ten koste van mij, maar eens zullen jullie in je
hemd komen te staan met de onzin die jullie je nu permitteren.
Ik denk liever aan het etentje dat we gisteravond genoten in
het haventje van Villefranche. Super allemaal.
Averell Harriman is overleden. Dat was een van de laatste belangrijke Amerikaanse diplomaten, met zeer veel ervaring in
Oost-Westverhoudingen. Ook zijn kennis van zaken over Indonesië was aanzienlijk. Een Kennedy-man en een uitstervend
ras.
Ik lees een alarmerend artikel over de „new age of capitalism”.
„As socialism falters, free enterprise is on the move around the
globe.” 53 Het blad constateert dat in de jaren zeventig het socialisme in opgaande lijn terrein won. De USSR veroverde
steeds meer prestige. Ook de oliecrisis leek de VS in het nadeel
te plaatsen. „All that dramatically changed in the 80’s, as capitalism has become the spirit of the age.” Dat mag waar zijn
52 Zie bijlage 7.
53 Time, 28 juli 1986.
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in 2086 besluit een promotie aan de hand van mijn dagboeken
te wagen – wat mijn voormalige huisarts Cees Bellaar Spruijt
altijd in het vooruitzicht stelde – hebben ze over scrap of papers
niet te klagen. Mijn „herbarium” is vrij compleet. Een biografie, meent Kendall, is het volgen van één persoon en zijn reis
door de tijd. „Autobiography is life-writing, with a difference.”
Eduard keerde terug naar het terras. Hij blijft me verbazen. Ik
vertelde over Kendalls boek en hij vroeg: „Leeft die man nog?”
Met andere woorden: ga met hem praten. Eduard beschikt
over veel gezond verstand en praktische intelligentie. Hij
houdt veel van zijn ouders. Ik denk dat hij van geest op zijn
moeder lijkt. Hij poedelt zich altijd brandschoon, altijd klaar
voor gebruik en hij is makkelijk in de omgang tijdens een trip
als deze. Ik geniet intens van het kijkje wat ik in zijn leven
krijg, nu en over zijn verleden. Deze trip draagt nieuwe belangrijke bouwstenen voor onze relatie aan.
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maar dat wordt – als het niet opnieuw omgebogen en gestopt
wordt – de ondergang van de mensheid en de wereld.
„The most fundamental distinction between socialism and capitalism is that capitalism looks to the individual to be the main
actor in the economic life, while socialism looks to the state to
play that role.” Er is niets verkeerd aan individualisme als het
maar individualisme is vanuit „bewuste solidariteit met anderen”. Zoals individualisme in de rijke landen tot bloei is gekomen, bestaat naast bindende totems als het Witte Huis of paleis
Soestdijk, slechts de mentaliteit van ieder voor zich en God
voor ons allen. Met dat leidmotief gaan we met z’n allen naar
de bliksem.
Time herinnert eraan dat India sinds de onafhankelijkheid in
1947, socialisme in de politiek en de economie in praktijk
bracht, zoals ook in Indonesië zowel Sukarno als Hatta zichzelf
in dit opzicht marxisten noemde, die meenden dat Indonesië
zonder de aanvaarding van socialistische grondbeginselen, niet
op een rechtvaardige wijze tot ontwikkeling zou kunnen worden gebracht. Time onderstreept dat Rajiv Gandhi na de moord
op zijn moeder in 1984 is gaan liberaliseren met het gevolg dat
de Indiase „business community is in an upbeat and feisty
mood”. Ik geloof het graag. Onder het fascistische militaire regime van Indonesië zien we iets dergelijks: de uit het Westen
geïmporteerde ieder voor zich en God voor ons allen filosofie.
Met als gevolg dat de afstanden tussen rijk en arm in India en
Indonesië met het jaar groter worden. Dit is in strijd met het
ideaal van de Founding Fathers, Nehru en Sukarno.
We zijn weer naar St. Paul de Vence gereden om nogmaals te
genieten van de prachtige omgeving. Ed was moe. We hebben
deze dagen ook drie of vier keer seks gehad. Hij heeft vermoeiende lange vliegreizen op komst, dus ik blijf nu verder van hem
af.
Ik las in Le Monde dat Nasser dertig jaar geleden het Suezkanaal
nationaliseerde. Ik kon het nauwelijks geloven. Het lijkt alsof
het gisteren was. We zijn in Les Eucalyptus nabij Fréjus gaan
lunchen. Later hebben we gedineerd op de boulevard in Cannes. Marvellous day.
28 juli 1986

Toch begon ook deze dag in de vroege ochtend weer met een
compleet nummer. Daarna reden we naar La Turbie, waar ik
in 1936 met mijn ouders en broers was. We dronken daar koffie voor ons vertrek naar Amsterdam.
42
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Amerbos 205
Er lag een welkomstbrief van Peter. Hij was naar zijn moeder
in Tilburg afgereisd.
Ronnie Brunswijk, de nieuwe Robin Hood, heeft twee Surinaamse militaire kampen aangevallen. Volgens Haakmat heeft
Brunswijk opgeroepen tot de omverwerping van het regeime
van Desi Bouterse. Je kunt op je vingers natellen – nadat de
jongens van Nieuwe Revu hem aan een vals paspoort hadden
geholpen en hij enige tijd in Nederland was – in wiens handen
deze jongen is gevallen. Hij wordt van hieruit voor anti-Bouterse acties ingezet natuurlijk. Het is een slappe imitatie van wat
Reagan in Nicaragua en elders in de wereld doet.
René Vaarnold belde toen ik thuis kwam. Hij was in paniek.
Brunswijk zou twaalf Surinaamse soldaten hebben ontvoerd.
Dit betekende dat Robin Hood een guerrilla-oorlog was begonnen. „Als Bouta niet snel toeslaat, is het te laat en gaat hij
eraan,” zei hij.
„Waarom,” vroeg ik.
„Steeds meer mensen zullen zich bij Brunswijk aansluiten en
dan is het met Bouta in een paar weken gedaan.” Hij voegde
eraan toe: „Wil je wedden?”
Vaarnold wist verder te vertellen dat André Haakmat Ronnie
Brunswijk in Parijs met zijn auto was gaan ophalen. „De actie
van Brunswijk wordt door Haakmat vanuit de achtergrond geleid. Er zijn vorige week al contra’s naar mijn huis gekomen en
hebben alles hier kort en klein geslagen, omdat ik pro-Bouterse zou zijn.” Hij had de indruk dat het Surinaamse binnenland
zich bij Brunswijk zou aansluiten. „Er is heel veel geld beschikbaar voor deze Brunswijk, want het is nu erop of eronder,” aldus René.
Ik belde Haakmat. Volgens hem was het allemaal veel geschreeuw en weinig wol. „Maar die overvallen van Brunswijk
zijn gevaarlijk,” zei ik.
„Dat is waar,” was het antwoord. „Omdat Nederland weigert
400 Surinamers een verblijfsvergunning te geven, gaat Paul Somohardjo een persconferentie geven en aankondigen dat hij al
zijn bezittingen gaat verkopen om geld voor Brunswijk in te
zamelen,” aldus Haakmat.
Vervolgens telefoneerde ik minister Herrenberg, die kennelijk
veel van de laatste informatie nog niet had. Ik waarschuwde dat
er via Frans Guyana zou worden geopereerd. Hij antwoordde:
„Ik zal opnieuw de Franse ambassadeur bij me roepen.”
„Ik heb ook nieuws voor jou,” aldus de minister. „De Amerikanen hebben in New Orleans veertien Surinamers gearres-
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teerd die zich bij Brunswijk hadden willen aansluiten.” Ik kon
mijn oren niet geloven. Hoe kan dit?
29 juli 1986

Vanmorgen meldde de BBC dat de huurlingen die in Louisiana
waren gearresteerd, ieder een miljoen dollar in het vooruitzicht
was gesteld indien zij zouden slagen om de regering van Bouterse uit het zadel te wippen.
Het Parool wijst erop dat de CIA enige tijd geleden ook al een
militaire actie tegen Suriname wilde ontketenen. Deze actie
werd door Ronald Reagan zelf afgeblazen, naar verluidt na
persoonlijke interventie van premier Ruud Lubbers. Maar wie
financierde deze huurlingen? Weer de CIA?
De Volkskrant meldt dat minister Herrenberg de ambassadeurs
van Nederland, de VS en Frankrijk naar het ministerie heeft geroepen om afspraken te maken ten aanzien van de Brunswijkguerrilla’s. Er zullen gezamenlijke Frans-Surinaamse zoekacties
in het grensgebied met Frans Guyana worden georganiseerd,
om de Brunswijk-rebellen op te sporen.
The New York Times spreekt over dertien zwaarbewapende
Amerikanen die in Louisiana werden gearresteerd, en van plan
waren „de linkse regering van Suriname” omver te werpen.54
Als gewoonlijk weten ze niet waarover ze spreken, dit keer
zelfs niet in The New York Times.
Edo Brandt maakte het in De Telegraaf nog wat mooier allemaal en zette in vette letters op de voorpagina dat de huurlingen van plan waren geweest Desi Bouterse te ontvoeren of te
gijzelen, om op die manier de regering omver te werpen. Het
stel werd door de FBI ingerekend, toen zij op het punt stonden
in een gecharterd toestel te stappen, dat hen naar Suriname
zou brengen.
Hoofdredacteur John Drieskens van Panorama belt vanuit Antwerpen. Hij wil zelf naar Bouterse en of ik dit zou kunnen regelen.
Aardige brief van Anthony Lewis. Hij bedankte me voor mijn
reactie op zijn column vanuit Allerona, Italie, over de manier
waarop beide grootmachten doorgingen met hun machtsvertoon met nucleaire wapens, ondanks de gevolgen van Tsjernobyl.
Ik had Al Eisenstat een herinnering gezonden, mede op advies
van Bert Dreese van Loeff & van der Ploeg, dat ik onze afspraak over mijn consultancy bevestigd wilde hebben.55 Uit rou54 The New Tork Times, 28 juli 1986.
55 Zie bijlage 8.
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Opnieuw een gigantische kop in De Telegraaf:

56 Zie bijlage 9.
57 Zie bijlage 10.
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tine zond ik Dreese een kopie, die meteen in de gordijnen
klom en antwoordde dat ik zijn naam en die van zijn kantoor
niet had mogen gebruiken.56 Wat maken ze toch allemaal
moeilijk wat mij zo eenvoudig lijkt.
Atta Mungra van Surinam Airways gaat er blijkbaar vanuit dat
de artikelen van Henk de Mari „een doorbraak” betekenen.57
Het is een doorbraak in informatie en schrijverij, maar het zal
bij De Telegraaf geen verbetering in de houding jegens Bouterse betekenen. Misschien heeft De Mari zelfs polariserend gewerkt binnen zijn redactie. Thuisblijvers weten het in Nederland nu eenmaal altijd beter dan de reporters te velde.
Frans Weisglas zei op televisie dat hij van Hans van den Broek
had gehoord dat Nederland met de Louisiana-affaire niets te
maken had. Vaarnold vertelde dat het zogenaamde Manifest van
de groep Brunswijk door André Haakmat was geschreven. Hij
zei ook zeker te weten „dat Haakmat in nauw contact stond
met de Nederlandse overheid die Bouterse weg wil hebben.”
Vaarnold zegt zijn paranormale begaafdheid ten dienste van de
Surinaamse regering te willen stellen, om te helpen bij het opsporen van de Surinaamse contra’s.
Het Algemeen Dagblad komt met de primeur dat de BVD op de
hoogte was van het complot tegen de Surinaamse legerleider
Desi Bouterse. Hun tip aan de FBI in de VS zou dan ook hebben
geleid tot de arrestaties in Louisiana. „De BVD heeft altijd oog
voor personen of groepen die hier terreurdaden beramen, ook
als die op buitenlands grondgebied worden uitgevoerd.” Dus
volgens het Algemeen Dagblad zou de BVD de nek van Bouterse
hebben gered.
Ambassadeur Van Houten in Paramaribo heeft gezegd dat de
arrestaties het rechtstreekse gevolg zijn van het beroep dat minister Herrenberg op genoemde drie landen had gedaan.
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De krant probeert Suriname de stuipen op het lijf te jagen met
de mededeling, dat de in Amsterdam wonende Surinamer
George Baker, bezig is in New Orleans nog eens tweehonderd
oud-militairen op te laten leiden voor een invasie van zijn vaderland. Al twee jaar geleden bood deze mijnheer de bevrijdingsraad van Chin A Sen een legertje aan. Toen wilde hij al
honderd commando’s naar Paramaribo sturen. In een reactie
zou Bouterse gezegd hebben dat wanneer de twaalf door
Brunswijk gegijzelde militairen iets zou overkomen, hij hem
tot in de straten van Amsterdam zal achtervolgen.
Intussen laat Henk de Mari zich niet onbetuigd over de affaire
Klaas de Jonge, in Pretoria.58 Dit is de meneer die in Pretoria
werd gearresteerd vanwege het binnenbrengen van kleefmijnen en ander oorlogstuig in Zuid-Afrika ten behoeve van het
ANC. De Jonge bevindt zich in het oude ambassadegebouw in
Pretoria. Hij kan er niet uit, want dan wordt hij gearresteerd en
zal hij in Zuid-Afrika terecht moeten staan. Opmerkelijk is dat
Tom Struick van Bemmelen, lid van de Eerste Kamer voor de
VVD en oud-marinevlieger, al op 6 juni aan De Telegraaf had
gemeld dat „de telex- en telefoonlijnen van de Nederlandse
ambassade in Pretoria gedurende langere tijd door vreemden
werden gebruikt. Zij gaven boodschappen door aan de ANChoofdkwartieren. Ambtenaren van de ambassade zagen wildvreemde mannen in en uitlopen om van de communicatiemiddelen van de ambassade ten behoeve van het ANC gebruik te
maken.”
De woordvoerder van minister Hans van den Broek, Jan Jonker Roelants, reageerde volgens de krant als volgt: „Als dat
(van die ANC-boodschappen) waar was, hadden wij dat zeker
gehoord. Uit het feit dat we dit niet gehoord hebben, kunt u
opmaken, dat het niet is gebeurd. Je kunt in plaats van de bronnen van Van Bemmelen net zo goed mijn teckel Bhoemibol
aan het woord laten.”
Fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer, Guus Zoutendijk, heeft vragen aan de minister gesteld over deze zaak en
ook over het ontslag van Karin Meyer, secretaresse op de ambassade in Pretoria. Zij werd aangehouden toen zij brieven van
Klaas de Jonge uit het ambassadegebouw smokkelde. De Jonge
moet meerdere paspoorten in bezit hebben gehad, waaronder
een service paspoort van het ministerie van Buitenlandse Zaken om de Zuid-Afrikaanse grens – met zijn uit communistische landen afkomstige terreurmiddelen – te kunnen over58 De Telegraaf, 26 juli 1986.
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59 In 1992 zou ik zelf bij de zaak Klaas de Jonge betrokken raken en bezocht ik ook
Struick van Bemmelen.
60 Dit gedicht van Alexandr Poesjkin is in Nederlandse vertaling te vinden op pagina
322 van de serie Verzameld werk, deel 4, Late lyriek, Papieren Tijger, Breda, 2007,
(red.).
61 De Groene Amsterdammer, 23 juli 1986, Geert Hekma en Harry Oosterhuis.
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schrijden. Hij zou dit service paspoort echter legaal hebben gekregen als echtgenoot van de door Buitenlandse Zaken uitgezonden Hélène Passtoors. Een zeer smerig zaakje.59
Er lag bij thuiskomst ook weer zo’n klassiek epistel namens minister Van den Broek over mijn „schuld” aan de staat. Ik liep
over 1985 nog steeds drie termijnen van 50 gulden achter op
de afbetaling van de juridische kosten.
De Groene Amsterdammer schrijft dat voor 1917, onder tsaar
Nicholas II, er al „een bloeiend homoleven in Sint Petersburg
bestond. Alleen anaal verkeer tussen mannen was die dagen
strafbaar. Er moest wel bij bewezen worden dat er een zaaduitstorting had plaats gehad en er waren twee getuigen nodig.”
Tolstoj heeft rond de eeuwwisseling geschreven hoe een vooraanstaand man uit Sint Petersburg door twee bedienden op
heterdaad werd betrapt met een andere man. Tolstoj beschouwde tolerantie ten aanzien van homoseksualiteit als een
teken van decadentie. De tsaar had een broer, een oom en
twee neven die homoseksueel waren. Dat was algemeen bekend. In het Rusland van de negentiende eeuw werd homoseksualiteit als een zaak van de aristocratie gezien. Graaf Sergei
Uvarov was minister van Onderwijs onder tsaar Nicholas I.
Hij liet zijn geliefde benoemen tot rector van de universiteit
van Sint Petersburg, waar deze niet voor gekwalificeerd was.
Poesjkin schreef er een gedicht over, dat de rector zijn hoge
positie voornamelijk aan zijn achterste te danken had.60 Maksim Gorki schijnt eens geschreven te hebben: „Roei de homoseksuelen uit en het fascisme is verdwenen.” André Gide
zou in 1936 tijdens zijn bezoek aan Moskou met Joseph Stalin
over gelijke berechting van homoseksuelen gesproken te hebben.61
Het Algemeen Dagblad publiceert vandaag met een gigantische
kop dat een huurlingenlegertje voor Suriname 2.160.000 gulden kost. George Baker, financier van anti-Bouterse stoottroepen, heeft de Ansus Foundation opgericht „om het communistische regime” van Bouterse omver te werpen. Een Duitse
journalist ontdekte dat het centrum van de samenzwering zich
in de coffeeshop Karel Appel in de Amsterdamse Oude Hoogstraat bevond. Het is gewoon een koudeoorlogscampagne tegen Bouterse, die zich hier in de media afspeelt.
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Ik heb uit pure verontwaardiging premier Lubbers en de ministers Van den Broek en Korthals Altes een telegram gestuurd
dat op Nederlands grondgebied militaire operaties tegen Suriname worden voorbereid en dat de aanstichters van deze subversieve activiteiten tegen de voormalige koloniën onverwijld
behoren te worden aangehouden.62
Het Dagblad voor West-Friesland heeft een artikeltje over het
tweede deel van mijn Memoires gepubliceerd.63
Na een lang gesprek met Vaarnold, die wel wil helpen de rebellen op te sporen, heb ik telefonisch minister Henk Herrenberg overgehaald de man te laten komen. „Laat hij me maar
bellen,” zei hij. We werden natuurlijk ook weer verbroken.
„Die makrelen in Nederland zitten er weer tussen,” aldus de
minister. Ook Herrenberg noemde Haakmat de man achter
Brunswijk.
Ik belde Haakmat op en zei dat ik zeker wist dat hij Brunswijk
met de auto uit Parijs had opgehaald en bij een Surinaamse
dame had ondergebracht. Ik zei ook te weten dat Haakmat de
schrijver was van het rebellenmanifest. Hij bleef eerst doodstil,
alsof hij zich betrapt voelde. Haakmat verzekerde me dat
Brunswijk hem alleen maar had geraadpleegd over een mogelijke asielaanvraag in Nederland. Hij zei verder verbaasd te zijn
dat de regering in Den Haag niet ingreep, ook niet nadat Somohardjo had gezegd zich bij het bevrijdingsleger te zullen
aansluiten. Ik belde Herrenberg terug en las hem het Algemeen
Dagblad van heden morgen voor, inzake George Baker en de
meer dan twee miljoen gulden om een legertje op de been te
brengen. Ik zei verder dat Den Haag dit ongestoord liet gebeuren. Met andere woorden: Suriname doe er wat aan. Ik weet
zeker dat Herrenberg ambassadeur Van Houten opnieuw zal
ontbieden. Ik vertelde Herrenberg ook dat ik de premier en de
ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie hierover een telegram had gezonden. „Ik moet je langzamerhand eens als onze
adviseur betalen,” zei de minister. Ik dacht: man, betaling of
niet, ik doe gewoon wat ik denk dat er moet gebeuren, zoals ik
steeds heb gedaan sinds ik me voor Suriname ben gaan interesseren.
Vaarnold denkt niet dat Brunswijk zelf zal moorden. „Zijn religie en zijn stam, de Aucaners, zullen hem tegenhouden om
bloed te vergieten,” aldus René. „Waar ik bang voor ben, is dat
Ronnie straks terugtreedt en anderen zijn plaats gaan innemen,
die wel tot moorden bereid zijn. Dan komt er een bloedbad.
62 Zie bijlage 11.
63 Zie bijlage 12.
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Het is best mogelijk dat kapitein Turco Westerling en diens
vriend Delano Wirth ook meedoen aan de avonturen in Suriname. Ik heb Henk de Mari hierover opgebeld. Hij vertelde
dat mijn tip laatst aan hem (via minister Herrenberg) over de
arrestaties in New Orleans „leuk” was, „want we hadden het
door jou vier uur eerder dan het ANP en konden er daardoor
bij ons meer aan doen.” Hij ging eerst een door zijn kat gegrepen vogeltje begraven. „Je zult wel een hoge telefoonrekening
hebben,” merkte De Mari op. „Ja, en je verdomt het er één
cent aan mee te betalen, profiteur!” riep ik terug.
John Drieskens van Panorama zat te zeuren. Of ik wel kon garanderen dat hij Bouterse ook inderdaad te spreken zou krijgen
als hij met me mee naar Paramaribo zou gaan. Ik verloor mijn
geduld en zei: „Bel Henk de Mari maar. Dan hoor je wel hoe
ik zulke zaken regel.” Niet lang daarna belde John terug. „De
Mari heeft me gezegd: ‘Oh nee, Willem heeft me aan een visum geholpen maar voor het interview heb ik hard moeten
werken. Als Oltmans daar iets aan heeft bijgedragen, heb ik er
in ieder geval niets van gemerkt.’” Ik kon mijn oren niet geloven. „De Mari probeerde me zelfs te ontmoedigen naar Suriname te gaan,” aldus Drieskens.
„Ja, omdat zijn eigen reis dan minder exclusief zal zijn.” Ik zei
tegen John: „Ik ben blij dat ik eigenlijk niets met al die basterds
te maken heb. Vanmorgen nog heb ik De Mari ergens over getipt. Hij wil dit voor jou niet weten en is bang dat er straks over
wordt gekletst dat ik wel degelijk heb geregeld dat hij Bouterse
kon interviewen. Hij is de eerste niet. André Spoor evenzo en
vervolgens laat Spoor me in mijn gevecht met Lurvink in de
steek.”
De VS kruipen steeds verder naar een buitenlands beleid en
machtsspel toe dat neer komt op ordinaire chantage. Dat is
voor mij al heel lang duidelijk maar het grootste deel van de
goegemeente slaapt er gemoedelijk doorheen. „America
threatens its allies with a currency war,” schrijft Time.64 De kop
64 Time, 28 juli 1986.
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Wanneer ik nu naar Suriname ga, dan praat ik met een aantal
kapiteins van de bosnegers en stel hen de vraag: ‘Waarom doet
deze jongen dit allemaal?’Ik probeer zo vanuit het binnenland
steun tegen een insurrectie op te bouwen.” Vaarnold wist dat
er opnieuw Surinamers naar Frans Guyana waren afgereisd
vanuit de groep van Somohardjo.
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van het artikel: USING THE DOLLAR AS A WEAPON. Opnieuw
wordt het woord „oorlog” gebruikt vanuit de VS, voor wat in
werkelijkheid concurrentie zou moeten zijn. Time redeneert
als volgt: in 1983 hebben de VS in hun eentje de wereld uit een
economische recessie getrokken. Nu heeft Washington de hulp
van West-Duitsland en Japan nodig maar krijgt deze niet. Vandaar dat er nu over een „currency war” wordt gedacht op het
Witte Huis. Het gebruik van het woord „bondgenoten” is in
dit verband ook zo charmant.
Heb een pianoconcert van Franz Liszt, gespeeld door Krystian
Zimerman, op video opgenomen want die jongen speelt meer
dan prachtig.
1 augustus 1986

Terwijl ik luisterde naar Liszt, las ik een artikel van Daniel
Goleman over hoe psychologen „the irrational aspects of
love” onder de loep nemen.65 De afgelopen jaren, aldus Goleman, „the mainstream of psychological research has looked at
love almost as if it were a business transaction, a matter of
profit and loss”. Deze benadering ligt nu onder vuur van andere onderzoekers „who have instead emphasized fantasy,
selflessness and the inexpressible elements of love”. Ik zou
hem willen vragen waar irrationeel gedrag, instinct en seksuele aantrekkingskracht (van jeugd en mooie lichamen) in
beeld komen. En intuïtie niet te vergeten. Peter zag ik in een
flits in 1967, en ik wist dat ik hem wilde. Hetzelfde gold trouwens voor Micheline, Inez en Frieda. En ook voor Eduard.
Ik zag hem en ik zei tegen mezelf dat het raak was. Dames
zijn uit mijn gezichtsveld verdwenen maar Peter en Eduard
zijn nog altijd erg sterk aanwezig. Soortgelijke „flitsen” herinner ik me bij Martin, John, Erik, Frits, Casper, Frank, Tage
en vele, vele anderen met wie ik een leven lang in contact
ben geweest. Recente voorbeelden zijn Oliver Stone en de
pianist Eduardus Halim. Deze „flits aantrekkingskracht” die
een leven lang mee gaat, wordt door Goleman, en de wetenschappers die hij citeert, niet aangeroerd. Hoe moet je het effect van deze seksuele en emotionele blikseminslag bij een
ander verklaren?
President Ortega is in de VS. Hij hield een toespraak voor de
VN om de wereld duidelijk te maken dat de VS moet ophouden
een guerrillaoorlog tegen zijn land te voeren.66
65 The New York Times, 22 juli 1986.
66 The New York Times 1 augustus 1986, Larry Rother.
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67 Tegenwoordig (1997) Viola Holt.
68 The New York Times, 24 juli 1986.
69 The New York Times, 31 juli 1986, Elaine Sciolino.
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Viola van Emmenes is in
Griekenland met vakantie en
zendt een boeiend kaartje.67
William Pfaff, een Amerikaanse commentator die ik
zelden oversla, gaat in op het
verschijnsel koningshuis anno
1986. Hij herinnert aan het
feit dat een op de acht mensen in de wereld vijf jaar geleden via
televisie het huwelijk van Charles en Diana volgde. Iets dergelijks heeft zich afgespeeld af met de trouwerij van Andrew en
Fergie. „It is hard to find a satisfactory explanation for why ordinary people with no link whatever to the principals in the affair should take such an interest in the wedding in London of a
rambunctious young naval officer to the red-headed daughter
of a retired soldier. For most people, it was a form of entertainment, a momentary look at glamorous lives. Monarchy has an
element of magical appeal. Or is it simply a case of superior
marketing? The intensified attention paid to the monarchy has
about it a morbid air. It is as if something important were coming to an end without anyone’s being willing to admit it, or to
face up to the consequences.” 68
Generaal Vernon Walters, de schurk, Amerikaans ambassadeur
bij de VN heeft een resolutie in de Veiligheidsraad geblokkeerd
met een veto. Elf landen stemden voor de volledige naleving
van de uitspraak van het Internationale Hof van Justitie in Den
Haag, dat de VS verbiedt om militaire en financiële steun te
verlenen aan de Contra’s, die de regering van Daniel Ortega in
Managua het leven zuur maken. De VS zijn voorvechters van
het Internationale Hof, behalve wanneer het uitspraken doet
die gedrag van Amerika veroordelen, dan wordt het Hof maar
even niet erkend. Het is schandelijk wat er gebeurt. Engeland
en Frankrijk, samen met Thailand nota bene, onthielden zich
van stemming. Lafaards dus. Dan heeft Frankrijk nota bene ook
nog een socialistische president.69
Ronald Gase belde dat Ischa Meijer vijf uur lang met Henk
Hofland op VPRO-radio aan het praten was. Hij schijnt te hebben toegegeven in 1945 lid van een communistische organisatie te zijn geweest. Verder zou hij hebben overdacht om te deserteren, om niet naar Indië te worden verscheept voor de
politionele acties tegen Sukarno. Hij had geboft bij de vaste sta-
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ven van troepenschepen te zijn gekomen. Stel je voor dat hij
erbij zou hebben verteld dat het mijn verzoek aan Van Pallandt
was wat hem dat veilige baantje bezorgde in zijn diensttijd. Baron Van Pallandt, Henks commandant bij de Huzaren in Amersfoort, was namelijk mijn commandant in de ondergrondse in
Huis ter Heide. Ik heb het programma tegen heug en meug
nog even aangezet.
Ik belde Mimi Hofland die vertelde dat Henk en zij donderdag
samen uit New York waren teruggekeerd. Toen Henk deel
twee van mijn Memoires in Amerika had ontvangen, had hij tegen Mimi gezegd: „Dat gooi ik in de prullenmand.” Mimi
heeft mijn boek stiekem toch in de koffer gedaan, maar na aankomst op Schiphol ging Henk niet met Mimi mee naar zijn eigen huis, maar reed met zijn koffer rechtstreeks door naar de
woning van zijn vriendin „juffrouw Elly van Het Parool”.
Ik kreeg een briefje van ambassadeur Van Houten uit Suriname, dat voor zichzelf spreekt.70
Vaarnold belde. Volgens hem ging het mis in Suriname. „Ach,
mijnheer Vaarnold,” zei ik, „ik ken het dekolonisatieproces dat
aan de gang is in uw land. Vroeger werd gezegd dat er Cubanen in het binnenland zaten, daarna waren het Libiërs of landden er MIG’s op Zanderij. De contra’s en de heer Haakmat zagen met lede ogen dat het de goede kant op ging en uit angst
zelf nooit meer aan de bak te zullen komen doen ze nu dit, en
werken met een Robin Hood die eigenlijk geen hersens heeft.
Dat zijn de groeipijnen van een jonge staat.”
„Surinamers kunnen overal tegen,” zei Vaarnold, „behalve tegen niet eten.”
„Dat bewijst mijn stelling. In de oorlog aten de mensen tulpenbollen. Het kan nooit kwaad wanneer men ook in Suriname
eens de buikriem zou moeten aanhalen. Dat is de snelste manier om illusies kwijt te raken. Wat wil Suriname? Met één
been in het moederland blijven steken of op eigen benen staan?
Wat Bouterse nu moet doen, is Amerikaanse militaire assistentie vragen om de contra’s in het bos te bestrijden. Ik heb vandaag Desi Bouterse via Surinam Airways een spoedbrief gezonden en hem geschreven dat hij Washington om vijf helikopters
met Amerikaanse verkenners moet vragen om de terroristen in
het bos op te sporen. Dat frustreert verder iedere animo om ergens nog huurlingen te gaan ronselen. Dat is het signaal dat gegeven zou moeten worden.”
Intussen luisterde ik bij flarden naar Hofland. Hij scheen zich70 Zie bijlage 13.
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zelf. Hij zei ook wel aardige dingen. Mimi zei er niet naar te
willen luisteren, want zij gelooft hem toch niet meer. Ik realiseer me overigens ook iedere keer opnieuw hoe ver Henk en
ik uit elkaar zijn gegroeid.
André Haakmat zegt in Weekkrant Suriname dat wat er nu gaande is, het begin van het einde van Desi Bouterse betekent. Het
valt me tegen hoe weinig Haakmat van de nieuwe realiteiten
van Suriname begrijpt, of nog erger, hoe slecht hij Bouterse
blijkbaar kent.
Ik ben naar Tilburg gegaan om met Peter bij te praten onder
het genot van een rijsttafel in Kota Radja. Straks gaat hij immers weer terug naar Johannesburg? Ik wil er zelf ook zo gauw
mogelijk heen. Bij vertrek gaf ik hem als steuntje in de rug 250
gulden. Hij liet ze op tafel liggen. „Ik heb niets gevraagd,” zei
hij.
„Dat weet ik. We kennen elkaar twintig jaar, je hebt nog nooit
iets gevraagd. Dat maakt het moeilijk iets te doen en vooral geneer ik me dat het maar 250 gulden is, maar ik moet een beetje
uitkijken de laatste tijd.” Na enig aandringen mijnerzijds stopte
hij het geld weg.
Ik lees in het boek van Roszak dat Seymour Papert, een van de
oprichters van de faculteit voor kunstmatige intelligentie op het
MIT in Boston, het voornaamste voordeel van computers vindt
dat zij „an object to think with” zijn. „It encourages the student to try things and see how they turn out, then to correct
and adjust. Logo is called a ‘discovery learning’ approach. This
process of self-correcting programming” leidt er toe dat studenten „think about thinking”. Paperts doel werd „to use the
computer as a way of helping children self-consciously to build
their own intellectual structures”. Jean Piaget verdeelde de
mentale ontwikkeling van kinderen in „concrete and formal
stages”. Volgens Piaget vereiste „the formal stage more maturity and came therefore later in life.” Papert is de mening
toegedaan dat de computer „can give the child a much earlier
introduction to the formal stage of mental development.” Dat
brengt me voor de zoveelste maal terug bij gesprekken met de
neurofysioloog José Delgado in Madrid. Ik deel met hem al
vele jaren de mening dat kinderen zo vroeg mogelijk met computers moeten leren werken, die zorgvuldiger en meer in overeenkomst met de werkelijkheid zijn geprogrammeerd dan menig hoofd van ouders of opvoeders. Die zetten van vader op
zoon, generatie na generatie kinderen op het verkeerde spoor
aan de hand van vertelsels uit overlevering, sprookjes en andere klinkklare onzin.
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Rene Vaarnold vertelde me trouwens voor het eerst dat hij 23
kinderen had. Zijn vader versloeg hem met 31 kinderen. „Dat
is werkelijk bij de konijnen af,” zei ik hem.
Ik luister naar Prélude à l’après midi d’un faune, van Debussy.
2 augustus 1986

Ronald en Caroline Gase kwamen langs. Ronald herinnerde
zich drie keer Henk Hofland in de Botticellistraat te hebben
bezocht. Een keer was Hofland aan een artikel bezig dat af
moest. Ronald kon de tekst van waar hij zat meelezen. Het was
een lovende kritiek over een televisiefilm van hem zelf, die de
avond tevoren was uitgezonden. Henk signeerde het artikel ad
interim. Hoe is het mogelijk? Zou Henk zoiets doen?
NRC Handelsblad meldt dat het Surinaamse leger in actie is gekomen tegen de rebellerende oud-militair Ronnie Brunswijk
en zijn uit Nederland aangezwengelde groep.71
De VS houden nog steeds zes huurlingen in New Orleans vast.
De andere verdachten zullen worden vrijgelaten bij betalingen
van de borgsommen van 20 tot 50 duizend gulden.72
Een groep Nederlandse journalisten heeft Moskou bezocht. Ze
hadden ontmoetingen met Vladimir Lomeiko, met het comité
van Siline, met de krant Komsomolskaya Pravda, het Instituut
voor Wereldeconomie en andere vaste nummers. „Vier dagen
lang ontmoetingen met Sovjetfunctionarissen hebben de oren
van de groep doen tuiten van de uitdrukking ‘nieuw denken’,”
aldus Chris Fernig in De Telegraaf.73 Op het Instituut voor de
bestudering van de Verenigde Staten en Canada van professor
Arbatov, ontmoette de groep een medewerker Lev Semejko,
dus niet eens een van de twee belangrijkste assistenten van Arbatov, Pechatnov of Plekhanov. Behalve Siline ontmoetten zij
ook een andere vriend die ik al jaren ken, de commentator
Spartak Beglov. Vier dagen waren de heren bezig in Moskou.
Ik hoop maar dat ze beseffen zelfs nog geen begin te hebben
gemaakt met te begrijpen van wat er in de USSR speelt of gespeeld heeft. Nergens vind je trouwens terug waar de oorsprong van Gorbatsjovs „nieuwe denken” heeft gelegen, namelijk het boek van Vladimir Lomeiko en Andrei Gromyko.
Daar wordt nog steeds met geen woord over gerept.
De Tijd besteedt aandacht aan Joris Voorhoeve. Hij kwam jaren geleden eens naar Amerbos om, als student met een bandopname-apparaat, te luisteren naar mijn ervaringen met de
71 NRC Handelsblad, 2 augustus 1986.
72 De Telegraaf, 2 augustus 1986.
73 Idem.
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3 augustus 1986

Henk Herrenberg stelde voor dat René Vaarnold en ik tegen
10 augustus zouden komen. Hij moest eerst naar de installatie
van de nieuwe president van Colombia want „die dingen moeten gewoon doorgaan. We kunnen niet op Brunswijk zitten
wachten.” Daarna is hij in Djakarta en vervolgens met Bouterse samen op de conferentie van niet-gebonden landen in Harare. John Drieskens van Panorama gaat met me mee.
Daan Dijksman was blijkbaar ook in de Sovjet Unie. Hij
schrijft vijf waardeloze pagina’s in de Haagse Post. Henk Hof74
75
76
77

Zie ook Memoires 1972-1973.
De Tijd, 1 augustus 1986.
De Telegraaf, 2 augustus 1986.
NRC Handelsblad, 2 augustus 1986.
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groep Rijkens ten tijde van de controverse met Indonesië over
Nieuw-Guinea.74 Bij mij staat hij sinds die ontmoeting te boek
als een absolute lul met vingers. Een typisch Haagse kloot met
veel titels (prof. dr. ir.) die het om die redenen mogelijk ver zal
brengen nu hij in de VVD actief is geworden.75
Opmerkelijk is het antwoord van Hans van den Broek, die
geen onderzoek zal instellen naar de betrokkenheid van ambtenaren van Buitenlandse Zaken in de affaire Klaas de Jonge en
Hélène Passtoors, „zeker niet zolang deze geruchten vaag en
ongemotiveerd blijven.” De woordvoerder van de minister
heeft het Kamerlid Van Bemmelen reeds per brief excuses voor
de opmerking van Jonker Roelants dat Van Bemmelen net zo
goed zijn teckel Bhoemibol aan het woord had kunnen laten,
omdat hij anonieme bronnen aanhaalde.76
Bij de voornaamste kranten houden hobbyisten zich bezig met
alles wat er in Suriname gebeurt buiten alle proporties op te
blazen, en vooral Bouterse in het meest denkbaar kwaad daglicht te zetten. Bij NRC Handelsblad zijn er verschillende heren
die zich hiermee bezighouden. Een van hen, Frans van Klaveren, kwam met een pagina eenzijdig geklets van onder anderen
André Haakmat, die voorspelde: „Natuurlijk is Brunswijk
nooit militair in staat Paramaribo in te nemen. Maar als je
steeds in een groot lichaam gaatjes blijft prikken, bloedt het op
den duur toch dood.” 77
Helmut Kohl heeft Moskou, Washington, Londen en Parijs
verzocht om de 92-jarige Rudolf Hess eindelijk uit de Spandau-gevangenis in Berlijn vrij te laten. Wat een aanfluiting voor
de moderne beschaving, dat die man nog vast zit. Het zijn de
Sovjets die dit op hun geweten hebben.
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land produceert in hetzelfde nummer twee pagina’s over „Reagan in de praktijk”, wat zo mogelijk nog onbenulliger is.78
4 augustus 1986

André Haakmat verkondigt in de Volkskrant dat het leger van
Bouterse een kind in koelen bloede voor de ogen van de bewoners van het dorp Morakondre heeft doodgeschoten. Omdat Haakmat zich sinds een aantal jaren in Amsterdam ophoudt, moet zijn informatie van derden afkomstig zijn.
Haakmat zal zich hierover gaan beklagen bij de mensenrechtencommissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten in
Washington (OAS). Op die manier is Haakmat niet meer serieus te nemen, net als de Volkskrant, die zich steeds weer haast
de geruchtenmachine in krantenkoppen om te zetten. Haakmat speelt va banque. Hij lijkt door het dolle heen.79
René Vaarnold belde op om duidelijk te maken hoe woedend
hij was over „de leugens van Haakmat”. Ik telefoneerde minister Herrenberg en vertelde wat er was gebeurd. „Haakmat is
ziek. Hij zal zijn trekken thuis krijgen. Loon naar werk,” aldus
Herrenberg. „Erger, het zijn huichelaars. Laat ze ons maar met
nazi’s of met Hitler vergelijken. We kunnen niet op Haakmat
reageren. Onze regering heeft al een verklaring uitgegeven.”
René Vaarnold belde. Er waren opnieuw 116 mannen en drie
vrouwen, onder wie twee Belgen, via Guyana naar de grens
van Brazilië met Suriname gegaan als steun aan Brunswijk. „Je
vriend Haakmat speelt het bijzonder slim,” zei hij, „want de
bosnegers zijn door de berichten over het doden van een kind
door het leger, in grote verwarring gebracht. De televisie heeft
ook een steentje bijgedragen.” Vaarnold had naar de televisie
laten opbellen om te ontkrachten dat het leger het kind had gedood, maar vooral het ANP hield het bericht staande. „De tactiek van Haakmat is om de Hindoestanen en de bosnegers tegen de stadscreolen uit te spelen. Men zet alles op alles omdat
men zich realiseert dat wanneer het nu niet lukt, het nooit
meer zal slagen. Er zijn zware wapens uit België gehaald en
lichte wapens zijn via Saint-Laurent-du-Maroni gearriveerd.
Het gaat er nu dus om dat de negatieve beïnvloeding van de
bosnegers zal worden teruggedraaid. Het gaat om slechts een
kleine groep, Haakmat, Somohardjo en George Baker, een Surinamer uit de onderwereld met een coffeeshop, die de guerrilla in elkaar hebben gezet.”
„Volgens onze religie,” vervolgde Vaarnold, „en dus die van
78 Haagse Post, 2 augustus 1986.
79 De Volkskrant, 4 augustus 1986.
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5 augustus 1986

Gisteren heb ik van acht uur ’s ochtends tot een uur ’s nachts
aan deel 4 van de Memoires gewerkt.
Ronald Gase vertelde dat hij denkt dat de gecombineerde aanval eerst van Jan Blokker en daarna van Henk op Wim Hazeu,
is bedoeld om de uitgever af te schrikken nog meer Memoires
van me uit te geven.
Ik kreeg een aardige brief van mijn broer Henk uit Kaapstad.
Haakmat zegt op de NOS-televisie onder meer: „De toestand in
Suriname is kritiek, maar Desi Bouterse wankelt nog niet. In
legerkringen heerst ontevredenheid. In Suriname blijft niets
geheim, daar maakt men op ministeries grapjes over. Brunswijk
vormt geen militair gevaar, al wordt het prestige van de bevelhebber door wat er gebeurd is aangetast. Nederland moet zich
afzijdig houden en zich niet mengen in Surinaamse binnenlandse aangelegenheden. Maar wat er zich afspeelt, kan een
kiem zijn voor een burgeroorlog.”
Carel Enkelaar leest deel 2 van mijn Memoires. Hij belde. Zijn
eerste indruk was „teveel Oltmans”.
„Hemeltje man, je leest een dagboek,” riep ik.
Willem Ruis (41) is overleden. Verkeerd geleefd. Hij was geen
favoriet van me.
Lex Poslavsky omschrijft de wijze waarop Jan Blokker mijn
Memoires in de Volkskrant omschreef als „gekladder dat namelijk
helemaal niet over jouw boek gaat.” Het artikel van Blokker
57
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Ronnie Brunswijk, zijn er twee mensen die gezag en zeggenschap hebben: je moeders broer en je moeders zus. Ik ben met
een taxi naar de tante van Brunswijk in de Bijlmer gegaan. Zij
heet Ettina. Zijn oom heet Marius. Ik heb gezegd dat ze met
Brunswijk contact moeten op nemen.” Hij vervolgde: „Haakmat valt als een baksteen. Hij is een viezerik. Hij heeft geen enkel contact met wie dan ook gehad. De jongens die terugkwamen zeggen allemaal dat het één grote leugen is. Ze hadden op
een boot uit New Orleans willen mikken om te worden versterkt door huurlingen uit de VS. Er is wel geschoten bij Albina.
Ze hebben de Surinaamse militairen bij een tolbrug als gijzelaars meegenomen. Intussen zit Brunswijk niet waar ze zeggen.
Het binnenland begint over Brunswijk te klagen. Hij kletst
maar wat en er vallen onschuldige doden. Haakmat heeft per
brief een instructie doen uitgaan waarin stond dat als Desi Bouterse niet capituleerde, er iedere dag een gijzelaar moest worden doodgeschoten. Maar die brief is niet doorgegeven, terwijl
Haakmat er vanuit gaat dat dit wel is gebeurd.”
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doet Lex denken aan het boek Afgunst regeert de wereld van Jan
Groen.80 „Want voor zover er wat te lezen valt, is dat Blokkers
afgunst op je eruditie en op je kennis. Kortom: een typisch
Volkskrant-stuk. Wij zijn hier in huis allemaal verontwaardigd
over de infame scheldpartij en ook de keuze van de foto bij
Blokkers stuk.” 81
De Surinaamse patriotten gaan demonstreren.82
6 augustus 1986

De Volkskrant verwacht luchtacties in Suriname

en ook De Telegraaf heeft een alarmerende kop:

Zo hitsen de media de in ons land verblijvende landgenoten
van Bouterse verder tegen hem op. Het is deze keer weer eens
Arnold Burlage die groot alarm slaat en zichzelf flink en vindingrijk vindt. Walgelijk.
De BBC meldt dat de Amerikaanse Senaat Ronald Reagans
plannen voor Star Wars met één stem meerderheid de grond in
heeft geboord. Gode zij dank. Er was verder een forum over
de Commonwealth Conferentie, waaraan ook mijn vriendin
Hella Pick van The Guardian deelnam. Ik heb toch een zekere
bewondering voor Margaret Thatcher die haar voet blijft dwars
zetten ten aanzien van doldrieste maatregelen tegen Pretoria.
Zij lijkt me een realistischer en gezonder standpunt in the nemen dan het emotionele geklets over gelijkheid en broederschap tussen 30 miljoen zwarten en 4 miljoen blanken in een
gebied bijna zo groot als West-Europa.
Ik telefoneerde met Cecile van Lennep, die Zuid-Afrika kent
omdat haar man er voor 1945 gezant was. Ik ben altijd weer
verbaasd over haar lucide standpunten. Ook zij was het eens
80 Jan Groen, Afgunst regeert de wereld, Boom, Meppel, 1986.
81 Handgeschreven brief d.d. 2 augustus 1986.
82 Zie bijlage 14.
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met Thatcher. Jetske van Lennep is voor de tweede keer getrouwd. Het huwelijk werd voltrokken op 31 juli in Zutphen
met baron Paulus van der Borch tot Verwolde. Vanavond is er
op Het Enzerinck een barbecue, want een kleinzoon uit Noorwegen is er met zijn vrouw. Heerlijk voor de grootmoeder.
Vandaag kwam iemand van Apple de door Al Eisenstat beloofde Macintosh tekstverwerker brengen. Hij probeerde geduldig
uit te leggen hoe het ding werkte, maar ik was er „doof” voor.
Ik werd steeds nerveuzer door het gezeik. Om hem niet voor
het hoofd te stoten, moest ik me erg inhouden. Uiteindelijk
vroeg ik hem liever een andere keer terug te komen. Ik stelde
een bericht op om Eisenstat te bedanken, dat hij meenam.
Vanavond zullen Haakmat en ik met Koos Postema discussiëren in Met het oog op morgen. Ter voorbereiding spraken we elkaar telefonisch. Haakmat: „Het enige punt van verschil tussen
Desi en mij is dat zich om hem heen een aantal lichtgewichten
bevinden die willen voorkomen dat de bekwaamste mensen
weer voor het land gaan werken.” Ik dacht: ja, ja met boven
aan het lijstje mr. drs. André Haakmat. Hij ontkende niet dat
hij Brunswijk in Parijs had opgehaald, maar voegde er zonder
blikken of blozen aan toe: „Dat is een misdadiger die in Suriname wordt gezocht.”
Ik antwoordde: „Als ik uw pr-man was, zou ik u willen adviseren om terug te keren naar uw oorspronkelijke koers.” Hij zei
nog steeds naar een dialoog met Bouterse te streven.
„Toch zeg ik u dat wanneer een steward van Transavia me opbelt, en me vraagt wie die gluiperd van een Haakmat is, het
niet goed gaat met uw reputatie. U heeft uw hand de laatste tijd
overspeeld en kunt zich beter even rustig houden. Uw acties
werken als een boemerang. Nu wordt u de grote man achter
Brunswijk genoemd.” Haakmat was wel zo slim me op te bellen, want hij zat duidelijk te vissen naar hoe het radiogesprek
zou kunnen verlopen.
Ik heb me vergist. Reagan heeft in de Senaat toch met 50 tegen
49 zijn plannen voor Star Wars erdoor gekregen. Waanzin. Dit
is weer een ontluisterend voorbeeld van wat Bung Karno het
failliet van de democratische besluitvorming noemde.
Koos Postema was met Igor Cornelissen in gesprek over de
communist Paul de Groot, toen we in de studio van de NOS arriveerden. Postema begon tegen mij nota bene over Jan Blokker, die mij in de Volkskrant een Greet Hofmans had genoemd.
„Om te beginnen, Koos, ik ben geen Greet maar een Gerrit
Hofmans,” antwoordde ik, terwijl ik me afvroeg wat dit in hemelsnaam met Suriname te maken had. Postema wilde blijk-
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baar een negatieve begintoon zetten. Dat is volgens de NOS objectieve journalistiek bedrijven. Ik stelde dat in Paramaribo
Hoekse en Kabeljauwse twisten waren uitgebroken, wat in alle
landen ter wereld dikwijls een aspect van nation building is.
Haakmat stelde dat niet hij maar Somohardjo de grote man
achter Brunswijk was. Ik reageerde: „U hebt Brunswijk geadviseerd hier geen politiek asiel aan te vragen. Waarom zou u
niet degene zijn geweest die hem adviseerde een oorlogje in
Suriname te beginnen?”
Haakmat: „Een ieder die een oorlogje begint om de problemen van Suriname op te lossen, is gek.” Wat hij dus eigenlijk
zei, was dat Brunswijk gek is.
Postema vroeg Haakmat: „Hebt u hem geadviseerd terug te
gaan naar Suriname, en zoals u zegt, zich in het bos terug te
trekken en van daaruit de dialoog met Paramaribo te zoeken?”
„Hij zei,” zei Haakmat, „ik word beschuldigd en gezocht, ik
moet terugvechten.”
Ik haakte in: „Waarom gaat u niet alsnog in Paramaribo praten,
als een man die de dialoog zoekt? Premier Pertab Radhakishun
heeft u uitgedaagd naar Suriname te komen.”
„Vroeger is er een moordaanslag op mij gepleegd. Wanneer
Bouterse mijn veiligheid garandeert,” zei Haakmat.
„Denkt u dat hij u zal vermoorden?” En zo ging de discussie
nog enige tijd over en weer.
We spraken nog na met de mensen die in de studio werkten,
en Postema vroeg hoe Brunswijk aan zijn geld kwam. „Schatrijke Hindoestaanse zakenlieden,” zei ik voor Haakmat kon
antwoorden. „Dat is juist,” voegde hij toe.
„Maar hoe verdienen ze die miljoenen dan,” vroeg Postema.
Ik antwoordde een Surinaamse koffiehandelaar te kennen die
onlangs bij vergissing een koffertjes met 125.000 dollar vergat
mee te nemen op vliegveld Zanderij. „Bij mij kwam laatste een
Hindoestaanse handelaar langs die een koffertje met zeven miljoen dollar bij zich had,” zei Haakmat.
7 augustus 1986

Carel Enkelaar belde gisteravond om te zeggen dat het een prima radiogesprek was geweest. Hij is momenteel intensief bezig
om een ballonwedstrijd naar de USSR te organiseren. Het kan
verkeren.
Ik heb André Haakmat op de man af voorgesteld aanstaande
zaterdag mee te gaan naar Paramaribo. Om 12:15 uur was ik
samen met hem bij Stan van Houcke voor Radio STAD. Intussen belde ik Henk Venoks, het manusje van alles in Suriname,
60

8 augustus 1986

Vaarnold belde: „Lubbers doet of hij Somohardjo scherp toespreekt zich beter te gedragen, maar in Den Haag spelen ze het
smerige spel gewoon mee en daar laat Nederland het dan bij.”
Hij vervolgde: „Kijk maar wat ze met mijn kliniek hier in Dordrecht hebben gedaan. Wanneer ik geld had, zou ik deze Somohardjo door mijn jongens laten gijzelen.”
Denise de Hart, de Surinaamse soldatenmoeder, vond mijn radio-optredens „uitstekend”.
Ik luister weer naar Zimerman. Wanneer ik het leven over zou
kunnen doen, zou ik pianist willen worden. Je zo te kunnen
uiten, blijft een onbereikbare droom.
Moskou maakte bekend dat het Kremlin politiek asiel verleende aan de voormalige CIA-agent, Edward L. Howard. Hij zou
gevlucht zijn voor zijn collega’s die hem ten onrechte beschuldigden en vervolgden.83
De rooms-katholieke bisschoppen in Amerika hebben zich uitgesproken voor economische sancties tegen Zuid-Afrika. Zij
83 The New York Times, 7 augustus 1986, Philip Taubman.
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die Bouterse zou informeren dat ik samen met Haakmat naar
hen toe zou komen. Ik belde consul-generaal Kolader om te
zeggen dat ik twee visa nodig had, een voor Haakmat en een
voor mij. Intussen liet de Surinaamse ambassade in Den Haag
aan het ANP weten dat Haakmat welkom is in Paramaribo.
Toen ik dit Haakmat meedeelde, bleef hij verbluft stil.
Later belde Venoks terug dat ze de bandopname van de radiouitzending hadden overgenomen. „Die wordt nu in het kabinet geanalyseerd. Dan volgt er een besluit.” Intussen noemde
Maartje van Weegen mij in de uitzending „de contactman van
Bouterse in Nederland” waar ik aan heb toegevoegd „de onbezoldigde contactman”, want ondanks de vele gesprekken over
een honorarium voor consultancy, is er behalve enkele beperkte
kostenafrekeningen tussen Suriname en mij nog geen cent
voor mijn hulp en advies over de tafel gegaan. Het kan me
trouwens weinig schelen. Ik wil gewoon helpen omdat de
meeste Nederlanders alleen maar met van-de-wal-in-de-slootactiviteiten tegen Suriname bezig zijn.
Nog later belde Venoks dat het ministerie van Buitenlandse
Zaken, dus Henk Herrenberg, een boodschap zou achterlaten
over het visum van Haakmat. Hij voegde toe: „Dit is de Surinaamse manier om te ontlopen een negatief bericht te moeten
doorgeven.”
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deden dit in een brief gericht aan 100 Amerikaanse senatoren.
Wat zijn de heren weer uitstekend ingelicht.84
9 augustus 1986

Peter arriveerde gisteravond op Amerbos en at liever thuis een
visje dan naar een restaurant te gaan. Eerst liet ik hem Liszt
door Zimerman horen en daarna toonde ik hem de AIDS-film
An Early Frost waarbij de tranen hem over de wangen liepen.
Hans Warren had over deel twee van mijn Memoires geschreven. Ik stuurde hem een uitvoerige brief over de punten waar
ik het met hem oneens over ben. Op 4 augustus schreef hij me
terug, wat me andermaal overtuigde dat we elkaar vrijwel niets
te vertellen hebben.85
Voor vertrek naar Schiphol sprak ik telefonisch met Denise de
Hart. Zij vroeg om vooral Badrissein Sital de groeten van haar
te doen. Haakmat vond zij „dus toch een liegepot”.
De broer van commandant Iwan Graanoogst ontmoette mij op
Schiphol en gaf een pakje mee.
Een stuk van Peter Schumacher in NRC Handelsblad over deel
twee van mijn Memoires.86 Het is een artikel geladen met vijandigheid. Waarom toch?
Amsterdam - Paramaribo
Naast mij in de business class zit Henri Nahar, meervoudig miljonair, eigenaar van tientallen televisiewinkels en reisburo’s,
wonende in een bewaakte villa in Amstelveen. Hij kwam 21
jaar geleden naar Nederland en begon als eerste bediende bij
Philips. Nu vechten Haakmat en Brunswijk bij hem om zijn financiële steun. Somohardjo probeert hem een gebouw te verkopen. Brunswijk heeft wapens, maar geen kogels en ze hopen
allemaal dat Nahar bij zal springen.
Sprekend over André Haakmat, van wie ik niet beter wist dan
dat hij in Limburg en onbereikbaar was, vertelde Nahar dat hij
zojuist door Haakmat naar de luchthaven was gereden. Dus
Haakmat loog opnieuw tegen mij.
Het eerste wat hij me vertelde was dat hij een Surinaamse jood
was, waarop hij een protserige gouden Jodenster onder zijn
hesje vandaan toverde. „De nieuwe minister van Financiën,”
aldus Nahar, „heeft je laten vallen.” Dat zou wel eens waar
kunnen zijn, want na de lunch van broer Theo en mij met
Mungra, hebben we nooit meer iets van hem gehoord. Hij
84 The New York Times, 7 augustus 1986, Ari Goldman.
85 Zie bijlage 15 voor de reactie van Hans Warren. Ik kan het artikel niet vinden.
86 Zie bijlage 16.
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wist verder te melden dat de kwestie van het visum voor Haakmat helemaal niet in de ministerraad was besproken. Ik vroeg
me af hoe deze man dit zou kunnen weten.
Volgens hem waren Somohardjo en Kamperveen Ronnie
Brunswijk uit Parijs gaan halen, bij welke gelegenheid ook de
foto van hun drieën was genomen. Haakmat had het vervoer
betaald. De afhalers namen de trein naar Amsterdam en Brunswijk trok in bij iemand in de Bijlmer. Volgens Nahar was
Brunswijk dom, maar uitstekend in jungle tactics. Haakmat had
Brunswijk gevraagd wat diens plannen waren en zijn antwoord
was: „Eerst de huidige leiding van Suriname neermaaien, tum,
tum, tum.” Vanwege die opmerking had Nahar de Robin
Hood van Suriname afgeschreven. Hij vermoedde echter dat
Haakmat erop uit was om via Brunswijk en Somohardjo weer
aan de macht te komen.
Desi Bouterse was in de grond van de zaak oké, maar er zaten
teveel mensen om hem heen „die vechten om hun eigen hachje, die hem tegenadviezen geven en de zaak zit in een hopeloze
vicieuze cirkel.” Daarop zei Nahar: „Op een dag wordt Desi
door een van zijn naaste mensen – à la Indira Gandhi – vermoord.” Hij vervolgde: „Over twee maanden is Bouterse er
geweest. Hij gaat ervan uit dat hij veel soldaten om zich heen
heeft, maar hij zal door een van die soldaten worden neergeschoten.” Nahar brengt zelf een bliksembezoek aan Suriname,
maar hij stelt me voor om met Brunswijk „ergens in het binnenland” een ontmoeting te hebben. „Dan neem je een foto
met Ronnie en dan ben je de held man!” Hij adviseerde dat ik
Bouta straks na aankomst meteen te spreken zou vragen en
hem zou vragen: „Wat wilt u met Brunswijk: is een bestand
nog mogelijk? Kan er een afkoelingsperiode van twee maanden
worden ingebouwd op voorwaarde dat Brunswijk naar Nederland gaat en daar politiek asiel krijgt?” Hij vervolgde: „Als je
dat lukt, kan je daarna zelf Brunswijk ontmoeten en dan vliegen we maandag samen terug naar Amsterdam.”
Leo Morpurgo van De Ware Tijd zat in het toestel. Ik maakte
een praatje. Hij vertelde dat niemand in Suriname Brunswijk
als een held beschouwde, maar meer als een ordinaire crimineel. Brunswijk had dus geen enkele kans van slagen, laat staan
dat hij iets tegen het leger zou kunnen ondernemen. „Ik denk
dat Bouterse rustig wacht,” aldus Morpurgo. Nahar was het
daar niet mee eens. „Hoe langer het duurt, hoe slechter de situatie wordt. Als Brunswijk blijft aanvallen, kan je er donder op
zeggen dat de soldaten van Bouterse steeds minder animo zullen hebben het bos in te gaan. Wanneer je dan tegen zo’n man
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zegt, die er geen zin meer in heeft, hier heb je een miljoen, dan
schiet hij Bouterse dood. Negers doen alles voor geld.”
Weekkrant Suriname draagt deze week ook weer zijn steentje bij
om het imago van Desi Bouterse verder af te breken.87 De auteur van artikel was Frans van Klaveren, redacteur van NRC
Handelsblad, die dergelijke onzin in zijn eigen krant niet kwijt
kan.

87 Weekkrant Suriname, 9 augustus 1986.
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10 augustus 1986

Hotel Torarica
Bij de landing op Zanderij deed Henri Nahar precies wat hij
zei dat hij zou doen. Hij had als bagage slechts een plastic tasje
bij zich. Hij liep de vliegtuigtrap af waar een auto gereed stond,
die was gestuurd door zijn zwager Bhagwandas, en hij ging
foetsie zonder ooit de douane te hebben gezien.
Henk Venoks wachtte op me bij de ingang van de VIP-ruimte.
Nahar had gezegd: „Venoks is shit, die kan alleen de cocaïne
voor Bouterse regelen.” Ik vertelde hem meteen Nahar te hebben ontmoet. „De man zegt in staat te zijn Brunswijk het land
uit te kunnen werken en hiermee de zaak weer tot rust te kunnen brengen. Als bewijs zou het mogelijk zijn dat morgen een
gegijzelde Surinaamse militair door het Junglecommando zou
worden vrijgelaten.” Ik vroeg aan Venoks de bevelhebber te
vragen of ik hem in de kortst mogelijke tijd zou kunnen ontmoeten. „Misschien morgenochtend,” antwoordde hij.
Ik heb veel nagedacht over die vreemde man in het vliegtuig
van Amsterdam naar hier. Toen hij naar het toilet ging, vroeg
ik de SLM steward of hij Nahar kende. Het was inderdaad een
bekende miljonair, die in 1978 een Mazda voor een SLM steward had gekocht. Nahar zou gisteravond nog bellen maar
deed dit niet. „Ik ben vandaag pas half gezogen. Ik ga eerst met
twee Braziliaanse wijven neuken,” zei hij. Nahar droeg een
joggingpak en in de rechterbroekzak zat een vette rol briefjes
van honderd. Hij droeg sneekers en schepte op zelfs geen paspoort bij zich te hebben.
Roman Bhagwandin vertelde dat diplomaat Paul Sijstermans,
die de homo’s naar Nederland hielp, vandaag voorgoed vertrekt. Hij wordt er dus toch geruisloos uitgesmeten. Prima. Ik
gun hem ieder nummer in de wereld, in Paramaribo of waar
ook, maar niet ten koste van de belangen van het land waarin
hij als diplomaat is gestationeerd. Om niet te spreken over het
belang van de jongens in kwestie.
„We are wired for love from the start,” aldus psychoanalytica
Judith Viorst. „Love is our attempt to assuage the terror and
isolation of separateness.” Het thema van het boek is „the
65
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loves, illusions, dependencies and impossible expectations that
all of us have to give up in order to grow”.88
Henri Nahar belde tegen het middaguur naar mijn kamer. Een
goed teken. Hij zei nog geen contact met Brunswijk te hebben
gehad. Ik zou vanavond van hem horen.
Ambassadeur Igor Bubnov van de USSR nodigde me uit voor
de lunch op zijn heerlijke terras aan de rivier, met coquilles
Saint-Jaques. Het was een gezellige bijeenkomst. Toen we later
voor koffie naar binnen gingen, zette hij eerst zijn telefoontoestel weg. Ik vertelde hem dat Volodja Molchanov in zijn eigen
huis in Moskou hetzelfde doet.
Bubnov vertelde van diplomaat Gnevashev in Den Haag te
hebben gehoord dat ik een rechtszaak zou beginnen tegen een
Sovjetorganisatie, namelijk Den Alerdinck. Ik moest er eigenlijk om lachen en legde hem uit wat er speelde. Maar ik zal wel
maatregelen moeten nemen om dat onzinnige gerucht de kop
in te drukken. Er kwam een telefoontje binnen van protocol
van Buitenlandse Zaken, of hij als de doyen van het corps diplomatique om 15:50 uur op het vliegveld wilde zijn omdat minister Herrenberg uit Colombia terugkeerde. Ik vroeg of ik met
hem mee kon rijden. „For your own protection, no Willem,”
was het antwoord van de ambassadeur.
De Sovjetambassadeur die een cardioloog uit Moskou voor het
ziekenhuis in Paramaribo had aangeboden, vertelde nog dat
men nu zelf in plaats daarvan om een radioloog had gevraagd.
Henk en Carmen Herrenberg zijn van Zanderij regelrecht naar
Desi Bouterse gereden. Toen ik met de broer van Vaarnold aan
Koffiemamalaan 2 arriveerde, vertelde de dochter van Herrenberg dat ze er nog niet waren en ook niet hadden gebeld. We
vertrokken richting het huis van Bouterse in Domburg. De
tent van Bouterse was hermetisch afgesloten. We reden door
naar het huis van de granman der Aucaners, wanneer hij in Paramaribo is. Daar wemelde het van de grootkapiteins en kapiteins. De granman kwam langs, maar groette ons niet. We
raakten in gesprek met een groep Aucaner notabelen. De broer
van Vaarnold, die lichtelijk aangeschoten was, zette uiteen wat
het doel van onze missie was, namelijk dat ik Ronnie Brunswijk zou willen ontmoeten.
Op een bepaald moment kwam een buitengewoon aantrekkelijke kerel binnen. Mijn fameuze radar zei me: hij is oké. Hij
bleek een onderwijzer te zijn die vurig anti-Bouterse was. Waarom zouden de bosnegers op enigerlei wijze het Bouterse-regi88 Judith Viorst, Necessary Losses, Simon & Schuster, New York, 1986.
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me moeten steunen, vooral wanneer de soldaten een kind hebben doodgeschoten? Bovendien was de betrokken soldaat
vrijuit gegaan. Broer Vaarnold verdedigde het regime en raakte enigszins in een controverse met de onderwijzer verstrikt.
Een kapitein kwam tussenbeide, en zei dat Vaarnold en ik beter
eerst met minister Herrenberg konden spreken.
In de auto raakte de broer opgewonden en zei bevreesd te zijn
dat het gerucht de ronde zou doen, dat hij pro-Bouta was,
maar dat dit een leugen was. Weer twintig minuten later benadrukte hij tegenover Herrenberg hoe pro-Bouta hij was.
We reden terug naar de Koffiemamalaan waar ik aan zoon Che
vroeg om aan zijn vader te zeggen dat ik hem dringend wilde
spreken. Ik werd gevraagd alleen binnen te komen – broer
Vaarnold wachtte in de auto – en ik trof in de zitkamer Ingrid
Bouterse, Carmen Herrenberg en nog twee dames aan. Er
werd een kaartje gelegd. Ik kon aan Henks gezicht zien dat ik
eigenlijk niet welkom was. Ik gaf iedereen een hand en vroeg
om de minister onder vier ogen te spreken. Hij vond dat niet
nodig. „Ik hoop dat je niet boos bent, maar ik moet enkele zaken aan je rapporteren,” zei ik hem.
Na kort uiteen gezet te hebben wat zich rond Brunswijk, Somohardjo en Haakmat had afgespeeld, belandde ik bij de affaire Henri Nahar. Zelfs voor ik zijn naam had uitgesproken, wist
mevrouw Bouterse kennelijk al dat ik over hem sprak, want zij
liet haar kaarten op tafel liggen en ging direct naar een telefoon.
Ze zei: „Die man, hoe is hij het land ingekomen?” Ik vertelde
wat ik had gezien en dat hij het voorstelde alsof het zeer eenvoudig zou zijn om met een miljoen in de hand een soldaat bevelhebber Bouterse te laten doodschieten. Ik vertelde ook dat
Nahar bereid was Brunswijk het land uit te manoeuvreren,
waarop Ingrid Bouterse antwoordde: „Daar hebben we hem
niet voor nodig.” Henk Herrenberg wist kennelijk niet over
wie wij spraken. Intussen was ook broer Vaarnold binnengekomen, die ik vroeg toch liever nog even te wachten. Maar
Herrenberg intervenieerde: „Je bent met hem gekomen, dus
laat hem hier zitten.” Terecht, maar de broer had wel een
glaasje teveel op.
Exact zoals ik had voorzien, nam broer Vaarnold het woord in
een Surinaams dialect en kletste en kletste maar door. Ik verstond er niets van. Ik sprak intussen met Ingrid Bouterse en informeerde haar dat Nahar had gezegd een soldaat vrij te kunnen krijgen. Maar zij herhaalde: „De man bluft en hij is gek.”
Kennelijk was Bouterse van de aanwezigheid van Nahar in het
land al op de hoogte. Hij stelde haar gerust en zei zich geen
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zorgen te maken. Toen broer Vaarnold was uitgesproken, gaf
ik een overzicht van wat er zich in Holland had afgespeeld. Ik
beklaagde me vrij weinig steun te hebben gekregen, ook niet
van Kolader. Ik zei ook dat Mungra nooit meer had geantwoord, terwijl Theo zich had uitgesloofd om de toestellen van
SLM geherfinancierd te krijgen. „Misschien was die stilte van
onze zijde een signaal,” meende minister Herrenberg.
Ik kon mijn oren niet geloven. Die opmerking deed de deur
dicht. Ik werd razend. „Okay, if I am not welcome, after all I
have done, fuck you all!” Ik raasde en tierde als nooit eerder in
Suriname. Ik keerde me naar Ingrid Bouterse en zei: „Dit geldt
niet voor Desi. U kunt hem zeggen dat ik altijd zijn vriend zal
zijn. Als ik met naam en toenaam hoor dat er kans bestaat dat er
een miljoen wordt neergeteld voor een lijfwacht van de bevelhebber, om Desi dood te schieten, dan wil ik naar jullie toe.
Maar ik ben dus niet welkom.” En terwijl ik raasde en tierde,
intervenieerde broer Vaarnold: „U hebt me tijdens het bezoek
aan de Aucaners en de granman geadviseerd me te beheersen.”
Ik zei hen goedenavond en verliet het huis. Ik ging meteen een
zijstraat in zodat ze me niet zouden kunnen vinden. Gelukkig
liep ik tegen André aan die het zwembad van Torarica verzorgt. Hij vroeg zich af wat ik zo laat op de avond daar op straat
deed. Ik vroeg hoe ik naar het hotel kon komen. „Ik ken een
Javaan,” zei hij. We liepen er heen en de man reed me naar Torarica terug.
Ik was buiten mezelf van woede. De broer van Vaarnold belde.
Ik vroeg hem mij met rust te laten en zei niet langer in hem
geïnteresseerd te zijn. Ik informeerde Roel Martens die hevig
schrok. Hij kwam direct naar het hotel en maakte zich grote
zorgen. Uiteindelijk besloot ik de man te bellen die ik in Suriname het langste (dertig jaar) ken: Frits Pengel, de directeur
van de Surinaamse televisie. Hij sliep al maar kwam nog om
21:45 uur naar Torarica. We hebben een lange autorit gemaakt
tot 23:15 uur. Ik lichtte hem volledig in om zijn reactie te krijgen. Frits kende Nahar niet. Hij zei dat Herrenberg met de
hakken over de sloot in het nieuwe kabinet minister van Buitenlandse Zaken was gebleven en dat het hele ministerie rebelleerde tegen hem. „Herrenberg houdt het geen acht weken
meer. Zoals ze me vertellen hoe Henk nu is, herken ik hem
ook niet meer. Dat hij je eerst je hele verhaal liet vertellen en
toen te kennen gaf dat je beter niet had kunnen komen, was
niet fair,” zei Frits. Hij begreep heel goed dat ik nu razend was.
Ik zei tegen hem: „Ik heb van Surinaamse zijde geen bedankjes
verwacht over dat ik me inzet tegen de antipropaganda en de
68

Als ik terugdenk aan het Nahar-incident, vermoed ik dat deze
man op mijn spoor is gezet in een bewuste poging van de inlichtingendiensten om mijn goede betrekkingen met Bouterse en
Herrenberg te verstoren. De irritatie bij Herrenberg en zijn opmerking dat ik beter niet had kunnen komen, sloeg wellicht op
zijn analyse van de inmenging met Nahar. Herrenberg begreep
waarschijnlijk direct dat dit een zet van de inlichtingendiensten
was, een aspect waar ik op dat moment geen ogenblik rekening
mee hield. Ondanks mijn ervaringen met bijvoorbeeld Werner
Verrips, die werd ingezet om mijn betrekkingen met de groep
Rijkens te verstoren, of Dirk Keijer om mijn betrekkingen met
Moskou te bespioneren. Opnieuw was ik er niet op bedacht dat
de spionagediensten hadden ingegrepen. Uiteraard werd in Amsterdam mijn telefoon afgeluisterd en was Den Haag nauwkeurig
op de hoogte wat ik met Herrenberg besprak en hoe ik opereerde.
Mij kon dat verder niets schelen, want ik had niets te verbergen.
Maar hoe beter mijn activiteiten liepen en zich ontwikkelden, hoe
meer aanleiding men zou kunnen hebben om een tegenzet te organiseren, zoals de „toevallige” ontmoeting met Nahar, in de
hoop dat aan de samenwerking tussen Bouterse, Herrenberg en
mij een einde zou komen. Ik was hier wederom niet op bedacht
en tippelde met open ogen in de opgezette val.
11 augustus 1986

Ik telefoneerde gisteravond laat ruim een uur met Nahar, die
overigens erg aardig was en me adviseerde niet overhaast te
vertrekken: „want dan ben je in dezelfde positie als André
Haakmat en heb je herrie met ze. Je moet deze situatie eerst
hier oplossen.”
„Nee, ik ga met jou mee terug,” zei ik.
„Maar dan heb je niets,” zei Nahar, de man die gezegd had be69
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leugens over Suriname en Bouterse die in Holland opgeld
doen, maar deze trap na is onacceptabel.” Frits kon ook niet inschatten hoe Herrenberg morgen zou reageren en wat er verder zou gebeuren.
Ik was nauwelijks thuis of Nahar belde naar Torarica. Ik gaf
hem een overzichtje van hoe ik had geprobeerd Bouterse te
bereiken, maar bij Herrenberg was gestrand.
„Ik had je gezegd bij Desi Bouterse gerust mijn naam te noemen,” zei Nahar, „maar niet bij Ingrid. Ik ben hier voor de
verjaardag van mijn moeder, niets anders. Toen wij elkaar bij
toeval in het vliegtuig ontmoetten, heb ik inderdaad gezegd dat
je mijn naam maar moest noemen bij Desi.”
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reid te zijn een miljoen op tafel te leggen om Bouterse te laten
vermoorden.
„Dat kan wel,” antwoordde ik, „maar Suriname is niet het enige land in de wereld waar ik iets nuttigs kan doen.”
„Ja, maar dan ga je dit allemaal in Nederland aan de pers vertellen.”
„Welnee man, dan ken je me niet. Dat doe ik nooit.”
„Ik ken je ook nog niet, we zijn pas negen uren samen geweest,” aldus Nahar.
Hij opperde zelfs om ook een weekje langer te blijven en samen vakantie te houden. Uiteindelijk zouden we er een nachtje over slapen om een strategie te bedenken.
In De Ware Tijd stond vanmorgen een bericht dat nergens op
sloeg, namelijk dat ik een uitnodiging aan André Haakmat zou
hebben gegeven om mee te reizen, namens de Surinaamse regering. Het was geen uitnodiging, maar een uidaging. Ik belde
met hoofdredacteur Morpurgo, die best een interview wilde
maken om me in de gelegenheid te stellen mijn kant van het
verhaal te vertellen. Hij zei de gegevens voor het artikel van de
Surinaamse overheid te hebben gekregen. Nahar zou vanmorgen bellen. Ik hoorde niets. Hij is in rook op gegaan.
John Drieskens van Panorama belde. Ik vroeg hem even pas op
de plaats te maken. „Niemands hoofd staat er op dit moment
naar om een ontspannen interview met jou te maken.”
Nahar belde. Hij gaat naar Frans Guyana en komt donderdag
terug. Hij zal me daarna in Torarica opzoeken. Hij gaat nu eerst
naar Ronnie Brunswijk. Hij adviseerde tegenover de pers in
alle talen te zwijgen. Ik nam dit advies aan, en probeerde commandant Graanoogst te bereiken. Wat ik nu met Herrenberg
moet doen, weet ik nog niet. Nahar zei: „Omdat een ondergeschikte van ‘de bevel’ ontactisch jegens jou is geweest, vind je
dat je daarom je niet zou moeten melden bij Bouterse?”
Ik dacht: hij heeft gewoon gelijk. Ik weet niet wat er op dit
moment in Herrenberg is gevaren.
Ik ga ook met Jules Wijdenbosch praten, de minister van Binnenlandse Zaken, want het is duidelijk dat de regering stappen
moet ondernemen om de bosnegers mee te krijgen tegen de
door Nederland opgestookte Brunswijk en consorten.
Ik heb eerst een „ontkenning” aan De Ware Tijd gedicteerd
over het artikeltje van hedenmorgen.
Commandant Graanoogst kwam me in Torarica opzoeken. Ik
vroeg hoe de stand van zaken was met de zaken van Theo en of
hij wilde meewerken mij zo snel mogelijk bij Bouterse binnen
te brengen. Even later zag ik Erik Tjon Kie Sim voorbijkomen.
70
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De Ware Tijd heeft mijn reactie op het onzinartikel van gisteren
opgenomen.

Wijdenbosch belt niet terug. Atta Mungra belt niet terug. Frits
Pengel belde wel. Hij had Herrenberg niet kunnen bereiken.
Tjon Kie Sim heeft inderdaad Graanoogst gebeld.
Ik sprak een uur met Van Houten. Hij gaf me een „college”
van zeker twintig minuten over de geschiedenis van de bosnegers. Hij las er juist een boek over. Verder komt er weinig constructiefs uit een ontmoeting met deze ambassadeur. Dat was
anders met zijn voorganger Hoekman.
Judith Viorst schrijft over „people who live their life as a false
self. The true self, as D.W. Winnicott talks about it, originates
in our earliest relationship, in the sensitive attunement of
mother to child. It begins with responses that, in effect, tells us
‘You are what you are. You are feeling what you are feeling.’
Allowing us to believe in our own reality. Persuading us that it
is safe to expose our early, fragile, beginning-to-grow true
self.” Als ik van iets overtuigd ben geraakt, dan is het de mening dat het erom gaat te leven in overeenstemming met „je
ware zelf”, degene die je werkelijk bent en niet degene die zich
gedraagt of doet zoals anderen omdat dit zo zou horen of door
71
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We spoedden ons naar de bar en ik legde hem uit wat er speelde.
Roman Bhagwandin bracht me, uit eigen tuin, de lekkerste
mango’s die ik ooit proefde.
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anderen van jou wordt verwacht. Dit is de voornaamste les van
Lex Poslavsky aan mij geweest over gevoelens jegens vrienden.
„Doe wat je voelt,” zei hij in 1950 tijdens het kerstdiner van
mijn grootmoeder Poslavsky.
De advertentie in de Weekkrant Suriname voor de opsporing
van de heren Papato, Brunswijk en Jankoesoe is niet mis. Het is
natuurlijk ook eigenlijk een losgeslagen roversbende. Het vernisje dat ze voor een vrij Suriname zouden knokken, is er door
André Haakmat en consorten opgesmeerd.89

De West publiceerde mijn ontkenning. Ik werd trouwens opgebeld door een medewerker van Veronica uit Nederland, die
ook weer zeurde dat ik Haakmat zou hebben uitgenodigd.
„Jullie vervalsen alles,” zei ik. „Ik heb Haakmat aangemoedigd
en uitgedaagd naar Paramaribo te gaan, nadat de premier van
Suriname had gezegd dat hij welkom was. Dat is alles. Daar
wordt nu van gemaakt dat ik ‘namens Bouterse’ zou hebben
gehandeld. Ze zijn hartstikke gek in Nederland.”
„Bent u al in contact met Bouterse geweest?” vroeg hij.
„Ik ben met iedereen in contact geweest en nog in contact. Ik
hoop een bijdrage te kunnen leveren,” heb ik geantwoord.
Van Houten had gehoord dat het leger onder aanvoering van
luitenant Neede zeer ruw tegen de bosnegers zou zijn opgetreden. Een kapitein van de bosnegers zou in elkaar zijn geslagen,
89 Zie bijlage 17.
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Om 20:30 uur gisteravond werd ik in mijn kamer opgebeld.
„Zo, ga je mee,” werd er gezegd. Ik herkende Herrenbergs
stem niet eens, zo weinig rekende ik er nog op van hem te horen. Ik schoot meteen kleren aan. Hij wachtte in de hal van het
hotel op me. We reden naar zijn huis waar Carmen vast naar
bed ging. „Begrijp je nu waarom ik zo’n haast had je te spreken
en te rapporteren wat er was gebeurd?” vroeg ik.
Ik vertelde de hele Nahar-geschiedenis opnieuw. Kennelijk
had Desi Bouterse hem over de man ingelicht. Eigenlijk waren
we direct weer in gesprek, zoals het altijd is geweest de afgelopen drie jaar. We hoorden buiten wat stemmen en waarachtig,
Desi Bouterse wandelde binnen in een open shirt. We omhelsden elkaar stevig, in de zitkamer van Herrenberg. Ik was werkelijk blij de man te zien. We begonnen met Nahar. Het was
duidelijk dat de bevelhebber zich veel zorgen maakte omtrent
de gegijzelde militairen en de beginnende guerrilla met Brunswijk.
Bouta bevestigde dat hij vroeger met Nahar, zo (kruiste zijn
vingers) was geweest. Toen Bouterse en Ingrid nog in Steenwijk waren gelegerd, werd er dikwijls samen een kaartje gelegd. Ingrid was zondagavond thuisgekomen en had hem over
mijn woede-explosie verteld. Het gevolg was dat Henk Her90 Indonesisch voor traditie, gewoonte.
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deuren waren ingetrapt en bij die gelegenheid was ook een
kind doodgeschoten. „Het leger heeft een doos van Pandora
geopend,” aldus de ambassadeur, want volgens hem hebben ze
zonder rekening te houden met de adat 90 van de bosnegers ze
op ongeëvenaarde wijze gebruuskeerd. Ik ben er steeds meer
van overtuigd dat Paramaribo – dus Bouterse & co. – een onherstelbare fout begaan, wanneer zij de bosbevolking ook nog
tegen zich in het harnas jagen. Er moet in die richting snel iets
gebeuren.
Eerder sprak ik in het hotel met ambassadeur bij de VN voor
Suriname, Lucien Henar. Vanavond liep ik ook tegen zijn
voorganger Henri Guda aan. Hij was verbitterd. „Ik heb 27 kabinetten meegemaakt,” vertelde hij. „In Suriname ben je de
ene dag nog aan de top en de volgende dag ben je niets meer.
Daar komt bij dat je er nooit achter zal komen waarom je uit
het machtscentrum bent verwijderd. Zo hebben ze Dick de
Bie nu doorgeschoven naar de afdeling VS en Canada, wat hij
niet eens prettig vond.’’
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renberg zondagavond zelfs nog twee keer naar het huis van
Desi Bouterse was geroepen. „Vertel me Willem wat er aan de
gang is,” zei hij. Ik herhaalde dus mijn ervaringen in het SLMtoestel met Nahar.
„We wisten dat hij zou komen trouwens,” zei Bouterse. „Wij
weten toch precies wie er op de toestellen naar hier zitten? Nahar zou op een geheime missie komen en intussen gaat hij met
jou zitten praten en vertelt alles. Zelfs een SLM steward weet
wat er zich heeft afgespeeld.” Bouterse wist zeker dat Nahar al
weer terug in Nederland was. Dan heeft hij waarschijnlijk de
bandopnamen met Brunswijk meegenomen waar de reporter
van Veronica het over had.
„Ingrid zou een heel ander beleid voeren,” zei Bouterse.
„Weet je Willem, hoe we haar thuis noemen? Als Margaret
Thatcher, de iron lady. Zij is fel gekant tegen Nahar maar daarom laat ik haar overal buiten.” Hij belde Ingrid om een telefoonnummer te krijgen, want hij wilde controleren of Nahar
inderdaad weg was. Later, midden in ons gesprek, nam hij
weer de telefoon op en belde kennelijk een andere dame tegen
wie hij niet zo kort en koel was als tegen Ingrid. Hij noemde
haar schatje en zei: „Ga jij maar vast naar bed.”
Ik vertelde wat ik van Van Houten had vernomen. Dat volgens
zijn informatie het leger ruw was opgetreden in het binnenland, zonder met de gevoeligheden van de bosnegers rekening
te houden. Ook vertelde ik wat ik Henk Herrenberg eerder
had gezegd, namelijk dat Nahar recht voor zijn raap had gesteld: „Als de bevel nu niet onderhandelt, gebruiken we hetzelfde geld (bestemd voor Brunswijk) om hem dood te schieten.” Ik deed exact voor hoe Nahar had verteld: „Hij kan
overal om hem heen soldaten plaatsen, maar we betalen zijn eigen lijfwacht om te schieten.”
Ze vertelden dat deze Henri Nahar steenrijk was. Hij heeft
eerst veel geld met heroïne verdiend en heeft van dat geld zijn
televisiewinkels gekocht. Hij is slim maar ook een sjacheraar.
En hij is niet betrouwbaar. Nahar had de afgelopen dagen in
Paramaribo gezegd mij bij Haakmat te hebben ontmoet. Ik
protesteerde hier fel tegen. „De eerste keer dat ik Nahar ooit
zag was toen hij in het vliegtuig op de lege stoel naast mij
kwam zitten. Ik dacht nog, vanwege de permanent in zijn haren, het zal wel een nicht zijn.” Ze lachten zich een deuk en
het schijnt dat vroeger in Steenwijk Nahar Desi Bouterse „Diana” noemde en Bhagwandas „Pauline”. Ik antwoordde: „Nou
dan is Herrenberg voortaan Hermine en ben ik Wilhelmina.”
Toch keerde het gesprek steeds weer terug op de zaak Bruns74
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wijk-Nahar. „Ik moet dit wel serieus nemen,” zei Bouterse,
„en ik moet alles op alles zetten om er een einde aan te maken.”
„Hoe langer zij zich in het bos kunnen handhaven, hoe sterker
ze worden,” antwoordde ik. Bouterse was het met me eens en
keek ernstig. „Ik ga niet zo maar een gesprek met Nahar aan,”
aldus Bouta. „Ik zet er eerst toppers op om de zaak te verkennen.”
Daarop sneed ik mijn voorstel aan, zoals een paar weken geleden in een memo aan hem vastgelegd, om de Amerikanen om
gevechtshelikopters te vragen, om het oerwoud uit te kammen. Ik merkte onmiddellijk op dat hij kennelijk mijn memo
nooit had gekregen, want die gedachte was nieuw voor hem.
„Dan weet u meteen waar de Amerikanen staan in deze affaire.” Hij antwoordde wat later in het gesprek (heel slim, alsof
hij toch wist waar het over ging): „Henk is er al mee bezig geweest.” Weer later zei Bouterse: „Nu zijn we er met z’n drieën
mee bezig.” En nog wat later stelde hij Henk de vraag: „Weet
Willem langzamerhand niet teveel van ons?”
„Hoe zouden we die zaak van de helikopters moeten aanpakken,” vroeg Bouterse. „We kunnen het niet rechtstreeks doen,
in geval Washington ons verzoek niet zou inwilligen.”
„Via de VN,” opperde ik.
„Nee.”
„Via Nederland?”
„Nee.”
Toen wist ik het opeens en zei: „Via Brazilië!”
„Precies,” zei Bouterse. „Henk is er al mee bezig. Wanneer we
het Brazilië vragen, kunnen ze het niet weigeren. Ik moet met
de nieuwe Braziliaanse ambassadeur spreken,” zei de bevelhebber. Dus ambassadeur Lampreia is nu inderdaad vertrokken.
Ik herinner me dat de eerste reactie van Bouterse op mijn
voorstel van de helikopters was: „Dat is een goed idee.” Ik herinner me ook dat Sovjetambassadeur Igor Bubnov erover opmerkte, dat als we de Amerikanen om assistentie zouden vragen er van het vliegveld van Zanderij „een tweede Grenada”
zou worden gemaakt. Ik zei tegen Bouterse en Herrenberg:
„Het voordeel van Amerikaanse assistentie is wel dat ze hier
nooit meer een invasie zullen overwegen, omdat ze denken
een vinger in de pap te hebben. Daarbij zal de bemanning en
ander personeel dat met de helikopters meekomt dollars meebrengen, al was het maar om lokale dames te naaien. Bovendien schrijft de Amerikaanse pers alleen maar over Suriname als
hier iets gebeurt, zoals gebleken is met de affaire Etienne Boe-
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renveen. Wanneer Amerikaanse helikopters in Paramaribo gestationeerd zijn dan zullen er kranten en televisie op afkomen.
Ook de mensen hier zullen het prachtig vinden als er Amerikanen komen. De beste invalshoek is om hulp te vragen om terrorisme te bestrijden. Dan zijn ze blij te kunnen komen en zullen zij zeker geen rekening indienen.”
Middernacht was reeds gepasseerd en Herrenberg zat steeds vaker ongegeneerd te gapen. Ik probeerde herhaaldelijk aan de
conversatie, en dus de ontmoeting, een einde te maken maar
voortdurend werden de glaasjes Remy Martin bijgeschonken.
Uiteindelijk nipte ik er zelf ook maar van. Om 00:45 uur
schonk Bouta mijn glas nog een keer vol en zei: „One for the
road.” Bouterse zat op zijn praatstoel. Ik gluurde naar Henk,
die steeds meer witte haren in zijn baard krijgt. Ik had met hem
te doen, want hij wilde dringend naar bed. Toch waren we close
deze avond en Bouterse gaf me bij het afscheid een krachtige
hand. „Bedankt Willem,” zei hij.
„Je hoeft me niet te bedanken,” antwoordde ik, „met vereende
krachten zullen we de zaken weer in het juiste spoor krijgen.”
Ik heb veel over Bung Karno gesproken, vertelde over mevrouw Hartini, Dewi en de kinderen en over hoe Soebandrio
eigenlijk jarenlang Sukarno had bespeeld en hem informatie
had onthouden, wat heeft bijgedragen tot zijn val door het verraad van Suharto en de CIA.
Bouterse vertelde dat vanuit het binnenland was bedacht dat
koningin Juliana in het conflict met Brunswijk zou ingrijpen.
„Soms vind je nog een portret van koningin Juliana bij de
mensen in het bos aan de muur,” zei Desi. Hij luisterde trouwens heel aandachtig naar wat ik over president Sukarno vertelde. Hij zei indertijd lange gesprekken te hebben gevoerd
met Maurice Bishop, de leider van Grenada die in 1983 werd
geëxecuteerd. Zij verschilden soms van inzicht over de te volgen tactieken. Ze hadden een keer zelfs keet gekregen en Bishop was kwaad weggelopen. „Ik schat de persoon van Fidel
Castro als puur in,” zei Bouterse, „maar de meeste problemen
worden veroorzaakt door de mannen om hem heen.” Ik kreeg
het gevoel dat hij indirect aangaf met een soortgelijk probleem
te worstelen. Ik zei Suriname en Grenada dikwijls met elkaar
te vergelijken. „Bishop weigerde te schieten en hij werd geëlimineerd.”
Desi zei dat hij aan een halve dag slapen toe was. Hij had granman Gazon van de Aucaners gemist toen deze in Paramaribo
was, en daarom wilde hij vandaag naar Drietabbetje vliegen.
Onaangekondigd „want anders organiseren ze allemaal cere76

10:50 uur, Zorg en Hoop
Het tweemotorige toestel van de luchtmacht wordt in orde gemaakt. Minister Wijdenbosch (Binnenlandse Zaken) en commissaris Hermes Libretto voor de bosnegers, in kaki outfit met
pet, gaan ook mee. Wijdenbosch wilde me aanvankelijk door
een militair laten wegsturen en was erg verbaasd dat Desi Bouterse me had meegevraagd. We spraken eerst in het gebouwtje
rond een tafel, die open klapte en glazen whisky met ijs produceerde. We hielden een klein overleg over de te maken trip.
Nadat het toestel was opgestegen, vertelde Desi wat de bedoeling van de tocht was. Geleidelijk aan scheen het Wijdenbosch
en Libretto duidelijk te worden waarom zij zo plotseling waren
opgetrommeld.
De beide militaire piloten droegen grijze uniformen. Het waren jonge Surinamers. Bij de landing liepen er een paar mensen
die het toestel hadden horen aankomen bij de landingsstrip.
We namen een prauw over de rivier naar Drietabbetje. We
moesten wachten in een gebouw, want de granman werd gewaarschuwd dat we waren gearriveerd. Ik maakte een opmerking hoe heerlijk eieren van kippen die vrij rondlopen smaken
en prompt kwam iemand me vijf eieren brengen. Na een uurtje begaven we ons te voet naar de woning van de granman.
Dit zou een unieke belevenis worden.
77
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monies.” Hij vroeg aan Herrenberg: „Henk, dat is oorlogsgebied. Denk je dat ik een televisieploeg zou moeten meenemen?” Herrenberg adviseerde het niet te doen en zei: „Alleen
na afloop een persbericht maken.”
Als hij zou gaan, mocht ik mee. „Dan kunnen we onderweg
verder praten,” zei de bevelhebber. „Ga je maandag weg? Dan
heb ik voordien nog wat voor je.”
Pas om 01:00 uur werd ik door twee van jongens van Bouterse
bij Torarica afgezet. Om een of andere duistere reden, karden
zij eerst naar het einde van de Anton Drachtenweg. De hemel
mag weten waarom, ik zal het nooit weten. Ik was bekaf en
ben eerst gaan slapen. Jammer dat ik geen puf meer had over
deze avond eerst aantekeningen te maken.
Al vroeg kwam hoofdredacteur Morpurgo van De Ware Tijd
naar het hotel. We hadden een interview. Ik vertelde met Desi
naar Drietabbetje te vliegen. Hij liet me nog als de bliksem een
filmrolletje brengen zodat ik daar foto’s zou kunnen nemen.
Herrenberg belde. Ze halen me om 10:30 uur af om vanaf het
vliegveldje Zorg en Hoop om met een militair toestel met de
bevelhebber naar Drietabbetje te gaan.
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Granman Gazon van de Aucaners zat aan het hoofd van een
lange tafel, links van hem minister Wijdenbosch en rechts Desi
Bouterse naast wie een tolk zat. Commissaris Libretto zat naast
Wijdenbosch. Ik zat ver weg aan het andere hoofdeinde. Er
werd voor Desi een identieke stoel aangedragen als waar de
granman zelf op zat. Er hingen in de grote vergaderzaal een
foto van Wilhelmina, een staatsieportret van Juliana en Bernhard en een van Beatrix en Claus. De granman is ridder in de
Orde van Oranje Nassau, waarvan de oorkonde naast de foto
van de koninklijke familie was aangebracht.
Er hing een lijst van granmans:
Araby (1757-1762)
Pamo (1762-1790)
Bambey (1790-1810)
Tonnie (1790-1830)
Bijman (1838-1865)
Blijmoffo (regent)
Oseisie (1888-1915)
Amakti (1915-1931)
Kanape (1931-1937)
Amatodja (1937-1947)
Akontoe V. (1950-1964)
De huidige granman, Gazon Matodja, begon zijn regeerperiode dus in 1964. Hij was een beheerst sprekende en uiterst rustige man, die absoluut gezag uitstraalde. Er werd bijna steeds in
dialect gesproken. Ik had geen idee hoe het gesprek verliep. In
het begin, toen Desi het doel van zijn komst uiteenzette, leek
hij me enigszins nerveus, maar geleidelijk aan ontspande hij
meer. Libretto was uit dit gebied afkomstig en kon dikwijls inspringen. Men sprong uitermate diplomatiek en respectvol met
elkaar om. Ook Wijdenbosch liet zich niet onbetuigd. Toch
leek de commissaris met zijn interventies de belangrijkste bijdragen te leveren.
Het resultaat van het anderhalf uur durende palaver was dat ieder van de vier granmans van Suriname één vertegenwoordiger
zou afvaardigen. Die afvaardigen zouden democratisch worden
gekozen. Bouterse zou de brieven hiervoor maken en commissaris Libretto moest er morgen mee naar de andere drie granmans reizen.
„Dan kan je zien Willem,” zei Bouterse tegen mij, „hoe de democratie van de bosnegers werkt.” We namen enkele foto’s
voor De Ware Tijd.
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Tijdens de vliegtocht terug naar Paramaribo zat ik naast Bouterse. Wijdenbosch en Libretto deden een dutje.
Nadat we waren opstegen en het Leliegebergte al waren gepasseerd, zag Desi ergens een nieuwe landingsbaan die door Suralco wordt aangelegd. Hij dacht na en zei toen: „Dat zou een gemakkelijke plaats zijn om wapens voor de contra’s binnen te
brengen.”
„Dat is eenvoudig op te lossen,” zei ik. „Barricaderen tot de
noodtoestand voorbij is.”
Desi zei dat zijn werk als regeringsleider langzamerhand zijn
hobby was geworden. „Ik heb vijf jaar geleden mijn leven opnieuw ingedeeld,” zei hij. „Ze zullen zich in deze jongen toch
vergissen.” Daarmee scheen hij te bedoelen dat er een moment
zou komen dat hij het leiderschap zou neerleggen. We vlogen
boven het Brokopondostuwmeer. Hij wees op een eilandje en
zei: „Daar zou ik willen wonen en vissen.” Ik antwoordde dat
ik daar niets van geloofde. „Dan ken je me toch slecht Willem,” was zijn antwoord.
Ik vroeg Bouterse of hij wat met de suggestie had gedaan inzake de helikopters. Zijn antwoord was: „You know me.” Hij
wilde er in het bijzijn van Wijdenbosch en Libretto niet over
praten. Ik ben er bijna zeker van dat hij het via Brazilië gaat
spelen.
Bouterse vertelde ook dat Suriname hulp en steun van de Fransen had gevraagd om de groep Brunswijk op te sporen. „Toen
we zeker wisten waar ze zaten, dus op Frans grondgebied, hebben we deze hulp gevraagd. Maar de Fransen kwamen dermate
langzaam in actie dat ze ruim de gelegenheid hadden om weg
te komen.” Hij zei dat er zaterdag een massabijeenkomst bij
Albina, waar de kazerne door de groep van Brunswijk is aangevallen, zou worden gehouden.
We hebben tijdens het tripje ook veel gelachen. Desi vroeg me
om Jules Wijdenbosch te vertellen van de ontmoeting met de
gorilla Koko, die gebarentaal had geleerd, en hoe deze grote
vrouwtjesaap me het hof maakte, mijn hand nam en op haar
achterste wees.
Toen ik terug in mijn hotel was, liet Henk Herrenberg me ophalen. Ik vertelde dat Atta Mungra me had gezegd dat Goedschalk van de Centrale Bank alle plannen die met broer Theo
in de rails waren gezet voorlopig in de ijskast had gezet. „Maar
dan laat je Theo, die voor jouw zaak van de herfinanciering
van de SLM-vliegtuigen naar Londen vloog, toch niet zonder
bericht zoals jullie hebben gedaan,” had ik Atta Mungra gevraagd. Hij had vervolgens toegezegd Theo te zullen berich-
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ten. Herrenberg zou regelen dat ik morgen Graanoogst en Henar zou ontmoeten. En toch krijg ik het gevoel dat Herrenberg
blij zal zijn als ik weer vertrokken ben. Het lijkt alsof hij het
niet goed kan hebben dat Bouterse en ik het prima kunnen
vinden, of dat ik ideeën aandraag die Bouterse overneemt. Een
soort concurrent moet ik voor hem zijn, wat natuurlijk idioot
is.
Terwijl we in zijn werkkamer op het ministerie in gesprek waren, kwam zijn secretaresse, een half Chinese dame, even binnen om stukken te brengen. Toen zij weer naar de deur liep,
deed Henk iets erg proleterigs. Hij vroeg mij met luide stem:
„Hoe vind je haar?” En tegen haar zei hij: „Sta eens even stil!”
Zij deed dit en keek om, waarop ik zei dat het maar een grapje
was waarna zij verdween. Ik kan me niet voorstellen dat Tjon
Kie Sim zoiets zou hebben gedaan. Treurig.
14 augustus 1986

Ik heb bijna twaalf uur geslapen. Ik was doodmoe. Ik kan misschien beter in Suriname blijven tot alles is geregeld, inclusief
de zaken die broer Theo op zich heeft genomen. Ik lag al om
05:45 uur me in bed op te winden over de onbetrouwbaarheid
van mijn Surinaamse contacten. Misschien is het dat wat prins
Bernhard bedoelde toen hij tegen Motke Chanoeka zei dat hij
wilde wedden dat we niets van de grond zouden krijgen in Suriname. Chanoeka en Bernhard zijn trouwens ook allesbehalve
betrouwbaar. Tijdens mijn gesprek met Herrenberg roerde ik
mijn onkosten aan, waarop hij een uitdrukking op zijn gezicht
kreeg die me niet bepaald vertrouwen inboezemde. Ik loop me
het vuur uit de sloffen om ze te helpen en contacten en ideeën
aan te dragen, maar tot dusver heb ik er geen cent aan overgehouden. Dat hindert verder ook niet, maar er was me wel iets
in het vooruitzicht gesteld, want ik moet ook verder. Misschien komt het nog. Zonder mijn brandbrief aan Bouterse, via
Graanoogst, was er waarschijnlijk helemaal niets meer gebeurd.
Van Henk Venoks hoor ik ineens ook niets meer.
Morpurgo zette de foto van Desi Bouterse en Jules Wijdenbosch bij granman Gazon op de voorpagina van De Ware Tijd,
maar vermeldde mij natuurlijk niet als fotograaf. Hij zond me
de drukproef van ons interview. Ik maakt enkele kleine correcties.
Nadat ik gisteren een dagje met Jules Wijdenbosch had doorgebracht, verbaasde het mij dat hij een belangrijke post als minister van Binnenlandse Zaken kan bekleden. En hij is allerminst de enige onbeduidende figuur waarmee Bouta toch maar
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moet werken. Bung Karno had ook zulke ministers. Ze waren
hem trouw, een belangrijke factor, maar verder hielpen ze hem
maar al te dikwijls van de wal in de sloot. Evenzeer Fidel Castro die zijn medestrijder Che Guevara president van de Staatsbank maakte, wat alleen gebaseerd was op hun vriendschap en
zijn trouw aan de revolutie, en niet op zijn kwaliteiten voor die
functie. Cuba draaide er nog sneller door in de soep. Ik vroeg
Wijdenbosch nog of hij bereid was voor mij contact te leggen
met Harvey Naarendorp. Zijn antwoord: „Ik ben eigenlijk
boos op Harvey.” Nou, dan weet je het verder wel.
Ik zou eigenlijk liever eerst het boek van Judith Viorst willen
uitlezen.
Ik denk veel na over de vraag waarom deze samenleving eigenlijk totaal onbetrouwbaar is. Het heeft te maken met een botsing van culturen, negers, bosnegers, Hindoestanen, Javanen en
ontelbare kruisingen van deze bevolkingsgroepen met Europeanen, Amerikanen, noem maar op. Ze houden elkaar allemaal
chronisch voor het lapje. Ze kunnen nergens naar toe en moeten met elkaar zien te overleven. Ze besodemieteren elkaar als
tweede natuur; hetzelfde geldt voor contacten met buitenlanders. De bosnegers, die een aparte groep in het binnenland vormen, zijn minder door de slechte gewoonten van de stad (Parimaribo) aangetast en voelen minachting voor de handel en
wandel daar. Frits Pengel zei dat hij nooit zou wennen of kunnen meedoen aan de Surinaamse tweede natuur van uiterlijke
vriendelijkheden, opperste schijnheiligheid en intussen elkaar
voortdurend besodemieteren.
Cecile van Lennep zegt over het samenleven van zwart en
blank in Zuid-Afrika ongeveer hetzelfde. Zij vindt het ’t mooiste land waar zij ooit als diplomatenfamilie waren geweest en
het is haar het meest dierbaar, maar zij waarschuwt tegelijkertijd dat haar inwoners de meest onbetrouwbare mensen ter wereld zijn.
Premier Ruud Lubbers heeft de Surinaamse oppositieleider
Wijntuin ontvangen. Dat is blijkbaar de manier waarop Nederlandse „staatslieden” zich over Suriname laten informeren. Met
Bouterse willen ze niet praten, ook niet wanneer ze gelijk met
hem in New York zijn. Het is een herhaling van de Sukarnoaffaire. Drees en Luns verzekerden het parlement bij herhaling
„met iedereen in Djakarta te willen spreken, behalve met Sukarno”. Henk Heidweiller vertelde me: „Wanneer je de heer
Wijntuin aanvalt, begint hij meteen te huilen. Die man heeft
op alle mogelijke manieren geprobeerd hier de boel voor ons
te verzieken. Emile Wijntuin moet nu uitscheiden,” aldus
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Heidweiller. Kolonel Khadaffi heeft Desi Bouterse uitgenodigd
zijn land aan te doen als hij op weg is naar Harare, Zimbabwe.
Er komt ook een Libische handelsdelegatie naar Suriname.
Bouta heeft me gezegd dat wanneer de VS niet met helikopters
willen helpen, hij dan Libië vraagt om hulp tegen de terroristen.
Heidweiller vertelde dat Beatrix het gesprek met hem opende
met de vraag: „Hoe gaat het met u?” „Oké,” was zijn antwoord, „maar iedere ochtend wordt mijn bureau overladen
met negatieve informatie over Suriname.” Herrenberg vulde
aan dat Heidweiller had gesproken over „een orgie van misinformatie” en tegen de majesteit had gezegd: „Misschien moeten we Nederland leren bekijken als Noorwegen.”
Dit ligt anders want Surinamers spreken nu eenmaal Nederlands en geen Noors. „Ja, en ze dragen oranje onderbroeken en
oranje dassen,” vulde Herrenberg aan.
Ik liep tegen Henri Guda aan en lunchte met hem gedurende
twee en een half uur in Torarica. „Herrenberg regeerde het
land toen hij in het kabinet van Bouterse zat. Hij monopoliseerde de bevelhebber. Hij riep alle ambassadeurs terug, Kenswil in Brussel, Alibux in Rio, Harvey Naarendorp in Mexico
en mij vanuit de VN. Leeflang, die nu in Brussel zit, neemt Engelse les, een taal die hij nauwelijks spreekt. Ik ben teruggeroepen uit New York op grond van ongunstige rapporten van
mijn chauffeur. Als een chauffeur Graanoogst, als hij in New
York is, naar zekere gelegenheden wil brengen, is dat zijn zaak.
Maar dit behoort toch niet tot de taken van een ambassadeur.
Ik ben twee jaar en een paar maanden in New York geweest.
Ook ik heb zestien kabinetten meegemaakt. Nu is Herrenberg
mijn baas, maar morgen kan het andersom zijn.” Dat betwijfel
ik.
„Niemand wil hier Brunswijk aan de macht hebben,” aldus
Guda, „maar de mensen verkneukelen zich wel dat Bouterse
erover met de handen in het haar zit. Hij had een machtig leger, maar intussen zijn wel twaalf militairen zoek en gegijzeld.
Hij kan ze niet vinden. Het verzwakt zijn positie. Intussen isoleert Herrenberg Bouterse verder. Ik heb indertijd Jopie Pengel
zien vallen. Er stonden 5.000 mensen op het plein. Zijn medewerker sprak over 400. Wanneer Desi verder wordt verzwakt,
kan het van de ene op de andere dag afgelopen zijn met hem.
Ik heb overigens niemand gezien, die zoveel kansen heeft gehad als André Haakmat. Hij was minister van Buitenlandse Zaken, Justitie, Leger en Politie, en kijk waar hij nu zit. Wanneer
hij morgen president zou worden zou hij nog kans zien een
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coup of een coupje te plegen. Zijn hele leven hangt van coupjes aan elkaar.”
Ik wierp tegen dat de persconferentie gisteren van minister
Herrenberg uitstekend en intelligent was geweest. In Columbia had Herrenberg naast minister George Shultz van de VS gezeten bij de installatie van de nieuwe president.
„Ja, maar toen Boerenveen in Miami was gearresteerd, ontbood hij de Amerikaanse ambassadeur Barbour ’s nachts om
drie uur op het ministerie, wat niet de manier is om van die zijde medewerking te verkrijgen.”
Henk Venoks kwam onverwachts het hotel binnenwandelen.
Ik heb hem gevraagd of hij wilde doorgeven dat ik de herdenking in Albina toch wel zou willen bijwonen. Ook vroeg ik of
het zin zou hebben als ik naar Etienne Boerenveen in de gevangenis zou gaan, om hem een hart onder de riem te steken.
Hij zou het met Bouterse bespreken. Venoks wist zeker dat
Henri Nahar maandag was vertrokken en donderdag zou terugkomen, maar hij is nog niet gearriveerd. Ingrid Bouterse
had Venoks aangesproken, waarom men Nahar in godsnaam
het land in had gelaten. „Opdracht van hogerop,” had Venoks
geantwoord. Venoks onderstreepte dat Nahar „een gevaarlijke
man” was.
Ik had een gesprek van twee uur met Frits Pengel tijdens een
van onze bekende, lange autoritten. Hij analyseerde de situatie
als volgt. „Bouta heeft nu zes, bijna zeven jaar de kans gehad
en er niet veel van terechtgebracht. Ze zouden in 27 maanden
het land herstructureren. Jules Wijdenbosch spreekt over nieuwe volksstructuren die absoluut niet bij de mensen aanslaan.
Bouta heeft nu nog zeven of acht maanden van de 27 over. Het
land is alleen maar verder bergafwaarts gegaan. Er zal dus een
nieuwe verkiezing moeten komen. Toen de oude partijleiders
in 1984 hun analyse over de toekomst opstelden, hadden zij
daar een plaats voor Bouterse ingeruimd. Ik zou het niet erg
vinden, als Bouterse terugtrad en voor een tijdje als waakhond
zou gaan optreden.”
Frits stak een lange tirade af over de adviseurs van Bouterse.
„Het lijkt wel of zij hem opzettelijk naar de bliksem willen helpen. Twee jaar geleden, een jaar geleden werden nog overal
plakkaten opgehangen, van laat de huurlingen maar komen.
Nu zijn ze er en wat gebeurt er? Vorige week werd eerst gezegd: ‘We zijn ze op het spoor.’ Nu wordt er 25.000 gulden
uitgeloofd. Dat zijn fouten die het regime belachelijk maken.
Dat verzwakt Bouterse steeds verder. Er hoeft niet veel meer
met hem te gebeuren of hij zal opzij moeten stappen. Bruns-
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wijk is een lastige muskiet. Niemand, absoluut niemand steunt
die man in Suriname. Dus ze hadden voor die Brunswijk-actie
geen slechter moment kunnen kiezen.”
Hij had mijn interview in De Ware Tijd gelezen dat vandaag
was verschenen. „Je zult ermee scoren, want je gaf informatie
die de lezers willen hebben.” 91
15 augustus 1986

Judith Viorst schrijft: „The neurotic conscience behaves like a
gestapo headquarters within the personality, mercilessly tracking down dangerous or potentially dangerous ideas and every
remote relative of these ideas, accusing, threatening, tormenting in an interminable inquisition to establish guilt for trivial
offenses of crimes committed in dreams. Such guilt feelings
have the effect of putting the whole personality under arrest.”
Ze analyseert „unconscious guilt” gedetailleerd en valt daarbij
terug op Freud. Gedachten kunnen dodelijk zijn, meent Viorst.
Ik had een ontmoeting met Iwan Graanoogst. Ik vroeg hem
waarom Atta Mungra en de SLM zo buitengewoon onzakelijk
en onbehoorlijk met Theo waren omgesprongen. Die affaire
lag al weken lang bij Goedschalk van de Centrale Bank en er
gebeurde niets. Graanoogst probeerde Mungra meteen te bellen, maar hij was in Miami. Daarop belde hij Goedschalk, die
zei van niets te weten. Graanoogst zou vervolgens Henk Venoks, het manusje van alles voor Bouta, vragen de zaak snel na
te trekken en uit te zoeken.
Graanoogst vertelde naar Zuid-Korea te zullen gaan om patrouilleboten te kopen, voornamelijk om de tientallen Venezolaanse vissersboten te kunnen verdrijven die de territoriale wateren van Suriname uitkammen. „Die zaak was in handen van
Boerenveen, maar die heb ik overgenomen.” Graanoogst zei
bovendien me maandag nog een boodschap te hebben gezonden, die ik dus niet had gekregen. Ik was eigenlijk ontsteld
over wat ik allemaal weer hoorde. Mijn broer Hendrik had me
gezegd dat ik Theo niet bij het Surinaamse wespennest moest
betrekken. Hij heeft misschien toch gelijk. Graanoogst gaf me
een auto ter beschikking. Ik probeerde Fred Derby te vinden,
eerst thuis en daarna op zijn kantoor. Hij was verdwenen. Ik
hoor niets van Herrenberg. Ook het derderangs gedrag van
Atta Mungra jegens mijn broer brengt me in een lastige positie.
In dit opzicht was het bezoek van Roman Bhagwandin wel91 Zie bijlage 18.
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Het boek van Viorst is een troost op deze reis en compenseert
voor de verbazing en afschuw over de leugens en het bedrog,
die ik deze reis in Suriname van alle kanten meemaak.
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kom. Hij en zijn familie zijn uit ander hout gesneden. We zaten twee uur te praten.
„Willem,” zei hij, „ze hebben je broer Theo laten komen om
een goede indruk te maken. Maar wanneer het gaat om twaalf
miljoen, zullen ze uiteindelijk alleen zakendoen met de man
die er twaalf en een half miljoen van maakt en dat half miljoen
moet dan onderling verdeeld worden. Theo opereert dus voor
Paramaribo gewoon niet corrupt genoeg.”
Ik vroeg Roman of ik mee naar de herdenking bij Albina zou
gaan. „Ja, en nee,” was zijn antwoord. „Je aanwezigheid kan
belangrijk zijn. Misschien kan het een oplossing brengen. Misschien zijn Laurens Neede, Henk Herrenberg en die mensen
zenuwachtig over de toestand op het ogenblik. En wanneer je
uiteindelijk Fred Derby zal ontmoeten. houdt er dan rekening
mee dat hij een nieuwe leugen zal bedenken om zijn gedrag te
dekken. Ik geef Nederland de schuld dat ze ons gek hebben gemaakt.”
We bespraken ook de zaak Brunswijk. Naar zijn mening zou
Brunswijk alleen maar gevaarlijker worden hoe langer hij zich
staande zou weten te houden. En wat gebeurt er wanneer ze
werkelijk één voor één gijzelaars zouden doodschieten? Ik voel
me eigenlijk langzamerhand door iedereen hier belazerd. In
mijn hart ga ik liever niet mee naar Albina.
Judith Viorst schrijft over vriendschap zonder erotische agenda,
wat mijn relatie met Peter ten voeten uit is. „In erotic love,
two people who were separate become one. In motherly love,
two people who were one become separate.” Dit denkbeeld
komt van Erich Fromm en lijkt op de tweelingzielen van Plato.
Maar de veronderstelling dat de autonomie van twee mensen
door liefde is op te heffen, is pure illusie. De eigenheid van
mensen, alle mensen, verliefd of niet, is een permanent gegeven. Alle ellende komt voort uit de drang dit op te willen heffen. Seks brengt tijdelijke verlichting, een moment van eenwording, gevolgd door de gebruikelijke kater van het
terugvallen in afzondering bij het nemen van een douche. Verderop heeft ze het over de „constant interplay between inner
and outer reality that shares the personality”.
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Vliegveld Zorg en Hoop
De piloten stijgen en dalen om het toestel te testen dat Bouterse – en hij neemt me mee – naar Albina zal brengen. Ik maakte
een praatje met de Hindoestaanse piloot, die in de VS, in Georgia en Florida, was opgeleid. Hij droeg een strakke spijkerbroek en Amerikaanse boots, een open shirt, hij was misschien
26 jaar met het begin van een klein buikje. We kwamen op
Brunswijk. Hij vertelde dat deze Robin Hood in het binnenland er dikwijls met open armen werd verwelkomd.
Tussen de bedrijven door
heb ik me door het boek
van Wolbers over Suriname heen geploegd, dat
Van Houten me leende.
Ik zal het hem nu terugbrengen.
Samen met Desi Bouterse
en Iwan Graanoogst vloog ik dus naar Albina. Jules Wijdenbosch legde de reis van enkele uren per auto af. Desi vroeg een
van zijn twee lijfwachten tijdens de vlucht zijn schrijfmap aan
te geven. „Dit zijn mijn brains,” zei hij. Hij zat aantekeningen
te maken dus ik hield me tijdens de vlucht afzijdig. Ik keek naar
de jungle beneden en dacht: ergens zitten de contra’s van
Brunswijk. Desi zei dat het topberaad vannacht tot 04:00 uur
had geduurd. We maakten een bocht bij het landen in Albina.
Bouterse wees naar Frans Guyana en maakte een gebaar alsof
hij wilde schieten.
De grensplaats Albina ligt prachtig aan de brede Marowijnerivier. We reden in twee snelle auto’s eerst naar de kazerne die
de rebellen van Brunswijk hadden aangevallen. De bevelhebber sprak met de soldaten. Ze beklaagden zich geen vrije weekends meer te hebben. Bouta zei de kwestie te zullen regelen.
Intussen bestudeerde ik nauwkeurig de ogen van de militairen
wanneer zij met Bouterse spraken. Soms denk ik dat de leider
projecteert dat ze op hem zouden zijn gesteld. Op andere momenten wordt er inderdaad spontaan op hem gereageerd, getuige de bevolking die naar hem zwaait. Maar er zijn ook mensen die niet onder stoelen of banken steken niet blij met hem te
zijn en zelfs soms uiterlijke tekenen van afkeuring geven. Van
de kazerne wandelden we naar een gebouw waar Bouta zou
spreken. Jules Wijdenbosch was aan zijn zijde. Ik stond met
een journalist van het leger te praten en zag Bouterse stoppen
en omkijken. „Willem, kom je?” riep hij.
Bij het betreden van het gebouw zei Bouterse tegen de dis86
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trictscommissaris: „Mijnheer Oltmans is een bijzondere gast.”
Daarop kreeg ik ook een stoel op het podium toegewezen. De
hele sfeer herinnerde me aan 1957, toen ik in Indonesië heel
dikwijls dergelijke ontmoetingen tussen Bung Karno en de
plaatselijke bevolking meemaakte als hij me op reizen door de
archipel meenam. Alles bij elkaar genomen, werd het een unieke ervaring.
Rechts in de zaal zaten zeker tien rijen met kapiteins en andere
autoriteiten van de bosnegers. Zij droegen als tekenen van
waardigheid uniformen en petten. Bouterse had de ontmoeting
kennelijk zorgvuldig voorbereid. Hij sprak hen een uur toe aan
de hand van zijn aantekeningen. Ik vind dat zijn voordrachtskunst aanzienlijk is verbeterd. De ploeg van de Surinaamse televisie schoot me aan. Men wilde een interview maken naar
aanleiding van het gepubliceerde gesprek in De Ware Tijd. Een
van de leden van de televisieploeg nam een serie foto’s met
mijn camera.
De bijeenkomst duurde twee uur. Een oude kapitein riep na de
rede van de bevelhebber: „Bouta, geef ons wapens en we zullen Brunswijk opsporen.” Trouwens, de bijeenkomst werd geopend met een stilte voor de reeds gevallen doden. Wat me
verder verwonderde, was hoe deze leiders van het Surinaamse
bos één voor één naar de interruptiemicrofoon liepen om vragen aan Bouterse te stellen. Soms staken ze een kleine speech
af. Ik kon veel niet verstaan omdat er in dialect werd gesproken. Ik was eigenlijk verbaasd hoe verbaal begaafd deze mensen
waren, hoe goed ze hun gevoelens konden uitdrukken. Er
werd zelfs geklaagd over sportfaciliteiten in Albina. Op een gegeven moment draaide Bouterse zich om met een leeg glas om
meer water te krijgen. Ik stond op om uit de kan het water
voor hem in te schenken. Het leek me een prima gebaar om
tegenover zijn eigen achterban uit het bos te demonstreren dat
sommige Nederlanders er geen moeite mee hebben in Bouterse de huidige leider van Suriname te zien en er aldus naar te
handelen.
Na de bijeenkomst wandelden we naar de woning van de districtscommissaris. Desi was in een uitstekende stemming na het
plezierige verloop van het overleg. We stonden op een gegeven moment alleen. Ik bracht de helikopters weer ter sprake
om de contra’s gemakkelijker op te kunnen sporen. Bouterse
vertelde dat Brazilië inderdaad bereid was heli’s te leveren. Suriname kon de toestellen huren en Brazilië zou de huur betalen. Ik antwoordde: „Maar als Brazilië de toestellen levert, mist
u wel het effect dat zou zijn uitgegaan van de vraag om assis-
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tentie van Washington.” Hij antwoordde: „Herrenberg is zowel met de Amerikanen als de Brazilianen bezig geweest. Je
zou zelf eens met ambassadeur Robert Barbour van de VS moeten gaan praten.” Ik denk dat vooral Herrenberg, die zijn eigen
spelletjes speelt, tegen het binnenhalen van de Amerikanen
was. Ook wel begrijpelijk, want de Yanks zijn uiteindelijk een
turfschip van Breda.
Bouterse zei dat een delegatie van bosnegers in de startblokken
stond om naar Nederland te vertrekken om duidelijk te maken
dat zij geen Junglecommando of Robin Hood in hun midden
willen. „En Willem,” zei hij, „jij moet met ze mee.”
Na een half uurtje buiten te hebben staan praten en veel te
hebben gelachen, werd er door de districtscommissaris binnen
een lunch aangeboden. Bouterse vroeg om stilte voor gebed.
Er werd soep geserveerd, maar nauwelijks was die opgediend
of Bouterse en Graanoogst verlieten haastig het huis. Er werd
gezegd dat ze terug zouden komen. Maar toen ik ook de beide
piloten ijlings zag vertrekken, voelde ik nattigheid. Er was een
of ander alarm geslagen. Ik had geen zin om met de auto naar
Paramaribo terug te keren. Intussen ging de maaltijd verder,
maar plotseling stopte een BMW voor de deur. Twee lijfwachten van Desi kwamen me met grote spoed ophalen. Hij had me
niet vergeten en achtergelaten. Pijlsnel naar het toestel, en gelukkig vloog ik mee terug naar Zorg en Hoop. Ik tuurde naar
de jungle van Suriname en probeerde de indrukken voor altijd
in mijn brein op te nemen.
Bouta viel bijna meteen in slaap. Even later dutte ook Graanoogst in. Ze hadden immers tot 04:00 uur beraadslaagd. Na de
landing reed ik eerst met Iwan Graanoogst mee naar de Memre
Boekoe-kazerne en liet me door een aantrekkelijke Javaanse
militair terug naar Torarica brengen. Omdat Graanoogst eerder
aan de chauffeur had gevraagd in de auto muziek op te zetten,
vroeg ik de Javaanse militair of het waar was dat er naar gesprekken in auto’s van topmilitairen werd geluisterd. „Dat gebeurt inderdaad,” zei hij.
Vlak voor we in Albina in het toestel stapten, hoorde ik Desi
tegen een lijfwacht zeggen: „Ik bemoei me nooit met beveiliging.” Vlak bij de bevelhebber stond trouwens een gigantische
neger met een vreemd wapen. Het was heel lang en paste in
een speciale koffer. Ik keek tijdens de vlucht naar de slapende
Bouterse, die tegenover mij aan de tafel zat. Ik dacht: het zou
kunnen dat hij op een dag echt wordt vermoord, want hij
schijnt nooit een moment aan gevaar te denken. Er moet tijdens de lunch een vals alarm zijn binnen gekomen. Wijden88
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bosch bleef achter, die reisde per auto terug. Wie zou de Brutus, de verrader zijn die Bouterse een kopje kleiner maakt, zoals
Ernst van Eeghen al jaren geleden voorspelde dat zou gebeuren? Henri Nahar had ook gezegd dat hij wilde helpen „met
zijn hele hart”. Desi: „Die man meent absoluut niets van wat
hij zegt.” Hij maakte met twee vingers het teken van een nul.
„Friendship is almost always the union of a part of one mind
with a part of another. People are friends in spots.” Viorst beschrijft hoe we het volwassen leven ingaan met een mythisch
beeld in ons hoofd over vriendschap. We hebben het dan nog
over „beste vriend” terwijl naar gelang de tijd verstrijkt en we
ouder worden, we inzien dat een „beste vriend” in het gunstigste geval „an imperfect connection” betekent. „Moving
into the world, we try to distinguish fiction from fact, and our
fantasies from dreams.” Vanaf de kindertijd proberen we „untainted ties of friendship” te vormen. Ik denk dan aan mijn
vriendschappen met Wicher de Marees van Swinderen (Baarns
Lyceum) en Henk Hofland (Nijenrode), gevolgd door Frederick Heath (Yale University). Maar: „(…) even the best of
friends are ‘friends in spots’,” schrijft Viorst. „(…) like all our
relationships are hedged by our ambivalence – we love and we
envy; we love and we compete.” Dan spreekt zij over „samesex friendships” wat volgens haar compromissen zijn „(…)
with our normal (but mostly unconscious) bisexual tendencies.
Because friendships – cross-sex friendships – have to make their
peace with heterosexual lust.”
„Freud argued that all love relationships, not only lover-love
but our love for our parents and children and friends and humanity are always at heart, a sexual love with the aim of some
sort of sexual connection. We are all, to different degrees, bisexual human beings – because as Freud put it ‘no individual is
limited to the modes of reaction of a single sex but always finds
some room for those of the opposite one’ – this muted and altered sexual wish will also be present in our same-sex relationships.” Wat betekent dat: „(…) male/male and female/female
friendships contain unexpressed and unconscious erotic elements”. Wat niet wil zeggen dat „(…) we are dying to jump
into bed with all our friends”. Viorst vertelt over de heteroseksueel Robert, die gaat kamperen met een vriend en de eerst
nacht de opwelling krijgt hem te omhelzen, hem in zijn armen
te sluiten. „But afraid that an embrace will throw them both
into a what-next sexual panic, he consciously refrains from this
expression of affection until, at the end of the trip, he can hug
him and leave.” Robert was als de dood dat „(…) ‘if we hug,
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the next thing you know we’ll take of our clothes and suck
each other’s cocks’.” Wat Viorst hier beschrijft, is de ervaring
die ik in de jaren dat Loet Kilian in Kew Gardens bij me woonde, dagelijks heb gevoeld. Terwijl ik hem zag als een vriend om
op te eten, bleef ik bijna twee jaar met een grote bocht om die
gevoelens heenlopen uit pure angst hem als huisgenoot en als
vriend te verliezen. Tot enkele jaren later tijdens een trip naar
Parijs in een hotel in Maastricht die totale omhelzing toch een
keer plaatsvond. Een expressie van aantrekkingskracht en liefde, die zich gedurende een aantal jaren naar die climax had opgebouwd. Viorst voegt aan het voorbeeld van Robert de conclusie toe dat de opwelling van fysieke impulsen voor de vriend
waarmee hij ging kamperen, hem niet de kwalificatie van
„homo” opleveren. Het gaat slechts om een „repressed erotic
element”. „These feelings may be subordinate to heterosexual
feelings, which represent the dominant sexual orientation.” Ik
ben blij dit nu eens in deze vorm gelezen te hebben, want het
verklaart inderdaad een deel van mijn levenservaring.
17 augustus 1986

Ik gaf een interview aan Frank King van het Surinaamse weekblad De Achtergrond. Frank zei dat collega-journalisten hadden
opgemerkt dat toen Herrenberg de zaal van de persconferentie
binnenkwam hij eigenlijk alleen mij groette met: „Dag Willem.” Zoiets wordt in Paramaribo niet in dank afgenomen.
„Ze struikelen hier over het woord discriminatie,” aldus Frank.
Zo schijnt het ook heel wat scheve ogen te hebben gegeven dat
ik met Bouterse heen en weer naar Albina vloog terwijl de rest
met bussen en auto’s reisde. In het gesprek met King noemde
ik Bouterse een soort therapeut, die bezig was het collectieve
bewustzijn van Surinamers te bewerken, waarbij tegelijkertijd
de psychische aardbeving van de Decembermoorden stap voor
stap moest worden teruggedraaid.
In de avond maakte ik de gebruikelijke 40 minuten-toer per
auto met Frits Pengel om bij te praten.
18 augustus 1986

Soms gebeurt er ’s nachts evenveel als overdag. Ik droomde dat
Bung Karno op weg naar Nederland was om een conferentie
bij te wonen. De president zag er weer erg goed uit, alleen zijn
gezicht was wat scheef getrokken, zoals zichtbaar op de laatste
foto’s van toen hij nog leefde. Ik ontmoette hem buiten Nederland en ging met de trein naar huis. Hartini Sukarno was ook in
de droom. In Apeldoorn werd omgeroepen dat ik uit de trein
90
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moest stappen. Ik weigerde dit en zei: „Als Nederlander heb ik
recht in deze trein verder te reizen.” Daarna was ik in het bos
bij Huis ter Heide en werd ik aangehouden door verschillende
kerels op paarden. De kogels vlogen in de rondte. Maar de
trein bereikte Amersfoort en daar wachtte mevrouw Hartini.
Bung Karno bevestigde dat prins Bernhard opdracht had gegeven mij te vermoorden. Ik werd razend. Ik ging naar Den
Haag, liet het moordplan uitlekken en ik sprak met een functionaris van de RVD omdat ik een persconferentie wilde geven.
Daar hield de droom op. Toen ik wakker werd heb ik meteen,
maar met de grootste moeite, flarden ervan opgeschreven.
Er bestaat geen twijfel over hoe belangrijk Zuid-Afrika is voor
de industrieën van de Westerse wereld, bijvoorbeeld inzake
magnesium, platina en chroom. Pretoria heeft al gedreigd dat
wanneer „bevriende naties” plannen voor strengere sancties
doordrijven, leveranties van deze strategische mineralen naar
die landen zullen worden verminderd of afgesneden.92 Intussen
verlaten iedere maand meer dan duizend blanken Zuid-Afrika.
Newsweek spreekt van een exodus. De rassenonlusten veroorzaken honderden doden en met de toenemende druk van sancties verwacht men dat een op de tien blanke Zuid-Afrikanen –
4,5 miljoen in totaal – het land zal gaan verlaten.
The New York Times benadrukt dat een meerderheid van de
Amerikanen tegen het voeren van oorlog tegen Nicaragua is.
„Why kill Nicaraguans?” vraagt de krant zich af.93 Wat helpt
zo’n hoofdartikel? Niets. Reagan gaat toch door. De pers kan
schrijven wat zij wil. Het publiek kan bij meerderheid tegen
zijn, de macht van de president van de VS gebaseerd op een
grondwet van 1776 is enorm. Het slaat nergens op.
Veronica Nieuwsradio belde voor een gesprekje. „Ik ga naar het
binnenland,” zei ik.
„U gaat Brunswijk zoeken?”
„Zoiets, maar niet zoeken.”
„U weet dus waar hij zit? Dit vraag ik u natuurlijk vertrouwelijk.”
„Daar geloof ik niet in via een open telefoonlijn.”
Enzovoorts.
Ik had een gesprek van anderhalf uur met Van Houten. Ik
vroeg of ik hem ook details kon vertellen, zonder dat deze
meteen aan Den Haag zouden worden doorgebrieft. „Dat is
mijn persoonlijke beslissing,” zei hij. Hij leek me sceptisch ten
aanzien van de komst van een delegatie van bosnegers naar
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Den Haag, om te vragen Brunswijk niet te financieren of aan te
moedigen om zijn guerrilla voort te zetten.
Frank King kwam langs. Ik heb aanzienlijk aan het artikel moeten bijslijpen en corrigeren
19 augustus 1986

Ik sprak vanmorgen een uur met Henk Heidweiller. Hij zal
mijn brief aan Bouterse geven, waarin ik overigens vermeed
over de delegatie van bosnegers naar Den Haag te spreken.
Ook de helikopters als middel om Brunswijk op te sporen hield
ik uit de brief. Heidweiller is kennelijk kritisch ten aanzien van
het beleid van minister Herrenberg. Hij bleek eveneens de pik
op André Haakmat te hebben gehad toen die minister van Buitenlandse Zaken was. Haakmat vergeleek de Surinamers in
Nederland met gastarbeiders. Hij erkende de PLO en begaf zich
naar Washington om te vragen welke politiek men wenste jegens Cuba. Hij erkende het regime Castro – op last van de
Amerikanen – dus niet. Harvey Naarendorp zei me hetzelfde.
Haakmat kan een vlammend betoog in het kabinet houden dat
Cuba dient te worden erkend om vervolgens veertien dagen
later een tegengesteld besluit te nemen. Het scheelde een haar
of Haakmat had indertijd in de VN over het Nederlandse bedrog inzake de CONS-gelden gesproken. Heidweiller wees op
de complexen van Haakmat. „Hij heeft eens in een interview
gezegd dat zijn vader hem aan een boom vastbond en sloeg.
Dat trauma wroet nog altijd in zijn geest.”
Anna d’Oliveira van de Surinaamse televisie kwam in de tuin
van Hotel Torarica een interview filmen. Ik denk dat het redelijk is verlopen. Sergeant Doedel zal er nog wel in gaan knippen, maar dat zien we dan wel.
Om 17:30 uur kwam Harvey Naarendorp naar het hotel en
nam een whisky. We begonnen een ouderwets intens gesprek
dat twee uren duurde. Toen ik Henri Nahar te berde bracht,
schrok Harvey op dezelfde manier als Ingrid Bouterse, toen ik
vertelde dat hij in het land was geweest. Inderdaad was Nahar
met de zuster van Bhagwandas getrouwd „maar die man heeft
daarnaast nog minstens vijf andere vrouwen.” Nahar zorgde ervoor dat de dames van Bhagwandas, de bijzitten, allemaal wasmachines en geluidsinstallaties kregen. Zelfs de geluidsinstallatie in het huis van Herrenberg was van Nahar afkomstig. Nahar
verdiende aanvankelijk miljoenen in de heroïnehandel en ging
vervolgens handelen in goud en diamanten uit Guyana, die in
Surinaamse groenten naar Nederland werden vervoerd.
„Bhagwandas moest wel met de huurlingen en Brunswijk gaan
92
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samenwerken, want hij krijgt het leger tegen Desi nooit mee.
Nahar is een gek met geld en dat is een levensgevaarlijke combinatie.”
„Waarom worden zijn illegale zakelijke activiteiten niet opgerold,” vroeg ik.
„Dat is moeilijk want hij heeft genoeg geld om iedereen die hij
wil om te kopen.” Bhagwandas trad dus uit het leger, samen
met Arthy Gorré, maar deze laatste zou voornamelijk op de activiteiten van Bhagwandas letten. „Je moet zo’n afvallige man
openlijk laten opereren. Maar het is waar. Op dit moment staat
Desi zeer zwak. Je kunt geen vijf personen noemen die als team
achter hem staan. Dezer dagen ben ik pas over de informatie
gaan beschikken dat Desi mijn leven heeft gered. Indertijd heb
ik Desi gewaarschuwd voor het huidige scenario van Bhagwandas. Ik heb hier vertrouwelijk met een quasi-vriend over
gesproken. Dit kwam Bhagwandas ter ore. Hij wilde me onmiddellijk opruimen. Mijn leven was in gevaar. Dit weet ik nu
pas. Sedertdien doe ik niets buiten Desi om.” 94
„Desi heeft een enorm ego,” vervolgde Naarendorp. „Hij is
een verdeel-en-heers-mannetje. Hij heeft zijn hele omgeving
volledig geneutraliseerd. Hij houdt van dit spel, maar je kunt
niet eeuwig blijven schaken. Voorlopig heeft hij zich op die
manier gehandhaafd, maar eigenlijk is er geen behoorlijk gesprek met hem te hebben. Desi kan niet zeggen ‘ik heb een
team van vijf, verbonden met een team van twintig, verbonden met een team van honderd’.”
„En Graanoogst,” vroeg ik.
„Die heeft geen ruggengraat,” aldus Harvey. Mijn eigen inschatting over Graanoogst is dezelfde. „Graanoogst mist ieder
gewicht om de zaak over te nemen,” zei ik.
„Het is moeilijk om met intellectuelen, wanneer je zelf geen
intellectueel bent, van gedachten te wisselen. Voor intellectuelen is het debat een instrument. Maar de militairen kennen die
vorm van gedachten wisselen niet. De analyse interesseert ze
geen hol.”
Naarendorp vond Herrenberg onherkenbaar veranderd. „Het
is hem in de bol geslagen. Toen ik minister van Buitenlandse
Zaken was, was Herrenberg uitermate actief en inventief in de
publiciteitssector. De ene dag stond een man van de Haagse Post
voor mijn deur, de andere dag een correspondent van Reuters.
Je kon die dagen met hem praten. Toen ik vanuit Nederland
mee ging naar Libië, ontmoette ik hem in Zwitserland en heb-
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ben we lang en goed zitten praten. Nu is de macht naar zijn
hoofd gestegen. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn
alle vergaderingen met herrie geëindigd. Een gedeelte van zijn
departement lacht hem nu uit, of maakt mopjes over de minister. Tegen mij zei Herrenberg: ‘Wanneer ga je terug naar je
post? Ik heb graag dat mijn mensen op hun post zijn.’”
„Herrenberg speelt de minister,” ging hij verder. „Ik heb een
keer tegen hem gezegd; ‘Je zit te lullen, we kunnen toch niet
als minister en ambassadeur met elkaar spreken?’ Maar enkele
minuten later vervalt hij weer in de rol van de minister. Hij
heeft de macht geroken en aangezien hij intens ambitieus is,
houd ik het goed voor mogelijk dat hij naar de Bhagwandasgroep zal overlopen. Hij zou dit doen uit pure ambitie een spel
te kunnen blijven spelen, want zoals het nu gaat zal hij vallen.”
Naarendorp wist ook niet waarom ambassadeur Guda was teruggeroepen uit New York. „Herrenberg wilde er misschien
zelf gaan zitten. Guda is geen politicus. Hij is echter een uitstekende diplomaat. Zelf zou ik het liefste naar Brussel gaan om
geheime diplomatie met Nederland te kunnen bedrijven.”
Naarendorp blijft een van mijn favoriete Surinamers.
Ik maakte weer een autorit van anderhalf uur met Frits Pengel
om bij te praten. Naar zijn mening waren als gevolg van de revolutie de misdadige elementen in de Surinaamse samenleving
boven komen drijven. „Die groep van crooks wil niet dat Bouta
met de oude partijen in zee gaat,” zei hij. „Ik schat, dat 90 procent van de Hindoestanen nog achter Lachmon staat en 80 procent van de Creolen achter Arron. De meest bekende stunt van
corruptie door Arron, die is vastgesteld door het bijzonder gerechtshof van André Haakmat, was dat Arron op staatskosten
een toilet voor de bewakers van zijn huis had laten bouwen. En
Olton van Genderen had op staatskosten zijn buitenhuis in Albina laten aanpassen. Toen ging het om corruptie ten bedrage
van misschien 90.000 Surinaamse guldens. Nu spreken we over
miljoenen dollars.” Volgens Frits hadden de Surinaamse contra’s nog maar een doel en dat was om Desi Bouterse en enkele
van zijn medewerkers door scherpschutters uit te schakelen.
„Maar dan neemt Bhagwandas de zaak over,” zei ik.
„Ja, dat zou verschrikkelijk zijn,” meende Pengel. Hij is overtuigd dat de militaire oppositie, met Nahar en de groentehandelaar Dassasingh erbij, zullen overgaan tot moorden.
Ik ben vanavond met Harvey Naarendorp Badrissein Sital in
het ziekenhuis wezen opzoeken, waar hij herstelt van het ongeluk bij het parachutespringen. Terwijl we daar waren, werd
het televisie-interview met mij uitgezonden.
94
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Ook de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Cornelis
Ardjosemito, was bij Sital op bezoek. Een soldaat hield de
wacht voor de deur van zijn kamer. Hij had vandaag voor het
eerst sinds het ongeluk op zijn benen gestaan. De heren spraken over rijst, Mexico, Iran, de Bahama’s, Libië en olieleveranties. Ik luisterde, maar bemoeide me er niet mee.
Harvey Naarendorp is natuurlijk een van de best geïnformeerde Surinamers van dit moment, niet in de laatste plaats omdat
hij de intelligentste van het stel is. Harvey wees op een ander
incident rond Haakmat. Toen Haakmat de dag voor hij als minister van Buitenlandse Zaken naar de VN afreisde had hij tegen Rob Leter van Index gezegd: „Zal ik in Washington vragen om via de CIA Bouterse en Horb een kopje kleiner te laten
maken?”
Naarendorp ziet de periode van 1980 (het moment van de
coup van Bouterse en Horb) tot 1986 „als onmisbaar in de geschiedenis van Suriname”. Hij vervolgde: „De sociaal politieke
structuren van voor 1980 waren nog te zwak om het volk te
dragen. Men is dus teruggevallen op een machtsexplosie. We
gingen met een sneltreinvaart de afgrond tegemoet. Er werden
steeds grotere coalities gevormd, waarin steeds kleinere belangengroepjes aan de bak kwamen. In 1982 werd het politieke
circuit doorbroken. Er ontstond iets nieuws. Wij zijn natuurlijk een uniek land, als je in aanmerking neemt dat van de totale bevolking van Suriname er 38 procent Hindoestaan en 16
procent Javaan is. We liggen in Latijns-Amerika en hebben dus
eigenlijk een Aziatische meerderheid. Na 1980 was het hoofdpunt van de macht het geweld. We moesten wel door die periode heen. Een fenix-situatie van een herrijzenis uit onze eigen as. Toch zijn we in opgaande lijn. Voor het eerst zijn we
economisch en financieel goed bezig in de wereld. Eigen creativiteit werd ondanks alle rotzooi gestimuleerd. Er is veel gebeurd in kunst en cultuur. Je moet een aartspessimist zijn om
dit niet te willen zien. Zolang er geld uit Nederland kwam, was
er minder aanleiding toe de eigen krachten te ontwikkelen. Nu
hebben we snel achter elkaar kennis gemaakt met andere landen. Intussen worden we nog wel genaaid, zoals onlangs met
bankiers uit New Orleans, maar we leren en we leren snel. We
maken een proces door van leren functioneren in de nog grotendeels onbekende wereld. Ook in het onderwijs is veel vernieuwing. Nederland wordt niet meer blindelings gekopieerd.”
„We are all naïve realists, who believe not only what we know
what is ‘out there’, but also that it is out there for others as well.
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We locate ourselves in a world of shared reality.” 95 Ik ben niet
gegrepen door het boek van Bruner dat ik nu aan het lezen
ben.
20 augustus 1986

Om 08:00 uur was ik op het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de bespreking met Jules Wijdenbosch en Libretto
over een bosnegerdelegatie naar Nederland. Libretto werd naar
binnen geroepen en na een tijdje te hebben gewacht, zei ik tegen de secretaresse: „Of ik hoor erbij, of ik ga weg.” Daarop
kwam Wijdenbosch me halen.
Ik begon met John Drieskens van Panorama te bellen en kreeg
daar nota bene René Vaarnold aan de lijn. Ik legde collega
Drieskens uit dat hij vanwege gewijzigde plannen Vaarnold
niet moest financieren om naar Suriname te komen. Ik zou
hem later wel uitleggen waarom.
Frank King van De Achtergrond was erachter gekomen dat Vaarnold in Dordrecht „een flessentrekker” was en helemaal geen
academische graad bezat. Libretto zei bovendien dat Vaarnold
alleen maar lagere school heeft gehad, en zich uitgaf voor wat
hij helemaal niet was, en dat hij nooit zou hebben toegestaan
dat deze Vaarnold bij een initiatief van een delegatie naar Nederland betrokken zou worden. „Door zich voor te doen als
vertegenwoordiger van de Aucaners, heeft hij ook granman
Gazon in verlegenheid gebracht.”
Ondertussen is er een delegatie uit het Surinaamse bos samengesteld. Er is dagenlang aan gewerkt. Eerst durfden de heren
niet goed. Ze moesten worden overtuigd en omgepraat maar
nu gaat zelfs granman Lafanti mee. Ik vond Wijdenbosch nerveus en gehaast overkomen. Hij belde Graanoogst, die hij met
chef aansprak. Vervolgens belde hij de „prim”, omdat hij in afwezigheid van Herrenberg Buitenlandse Zaken heeft overgenomen (als premier). Er waren service paspoorten voor de delegatie bosnegers nodig en er moesten foto’s worden geregeld.
Libretto wilde niet begrijpen dat we deze tactiek volgden om
het aanvragen van visa te omzeilen. Er werd met Carlo Spier
in Den Haag gebeld. Ik stelde Libretto gerust – omdat ik begreep dat hij me er liever niet bij wilde hebben – dat ik eenzelfde mening was toegedaan vanaf het moment dat ik de mogelijkheid van een dergelijke delegatie met Desi Bouterse
besprak.
Jules Wijdenbosch keek alsof hij het in Keulen hoorde donde95 Jerome Bruner, Actual Minds, Possible Worlds, Harvard University Press, Cambridge,1986.
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Eduard is jarig. Als we geliefden waren, zou ik me vandaag
diep ongelukkig hebben gevoeld. Ik zal hem wel uitleggen dat
ik hier nog ben om Desi Bouterse te helpen, terwijl de anderen
feitelijk een loopje met me nemen. Ik moet eigenlijk met de
brief van Erik Tjon Kie Sim in de hand ook eens iets doen aan
het terugkrijgen van gemaakte onkosten. Of misschien een prhonorarium. Ik had gehoopt dat ze zouden hebben begrepen
dat ik hoopte om met eventuele commissies uit de zaken die ik
met Theo op touw wilde zetten om Suriname te helpen, mijn
kosten zou kunnen dekken. Dan zou ik op die manier, en niet
rechtstreeks, toch enige beloning voor mijn werk krijgen.
Maar die eervolle route van een vergoeding voor gedane arbeid wordt niet begrepen.
In de omgeving van Bigiston is een patrouille van het Nationale Leger door de groep van Brunswijk onder vuur genomen,
waarbij sergeant Marto werd gedood en twee andere militairen
ernstig werden gewond. Ooggetuigen hebben verklaard dat de
contra’s door blanke huurlingen werden aangevoerd.96
Een journalist uit Frans Guyana kwam een interview maken.
Ik heb Frankrijk bekritiseerd voor het ondersteunen en helpen
bevorderen van een guerrillabeweging tegen de Surinaamse regering.
Ik sprak twee uur met Igor Bubnov. Hij benadrukte herhaaldelijk dat interne zaken van Suriname hem niet aangingen,
maar ondertussen wilde hij alles weten. De muziek stond weer
eens keihard tijdens onze ontmoeting en soms stond hij op om
een bepaald detail beter te kunnen horen door dichterbij te ko96 De West, 21 augustus 1986.
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ren toen ik hem zei dat ik de indruk had dat Bhagwandas, Nahar en Dassasingh middels Brunswijk Desi Bouterse willen
chanteren om concessies van hem af te dwingen. Ik voegde eraan toe: „De enige manier om je in deze situatie veilig te stellen, is door de man die dreigt tijdig uit te schakelen, want een
gek met miljoenen is levensgevaarlijk.” Dat was trouwens het
moment waarop Wijdenbosch met Graanoogst ging telefoneren.
De televisie belde dat men slechts anderhalve minuut had uitgezonden, maar het hele gesprek zou morgenavond op de buis
komen.
Does van de KLM belde dat Vaarnold op het toestel zat dat naar
Paramaribo kwam.
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men zitten. Hij vond het een goed initiatief om een delegatie
van bosnegers naar Den Haag te sturen, maar sprak zijn reserves
uit over het helikopterplan. Hij gaf me een toespraak mee van
Michail Gorbatsjov van 18 augustus 1986.
Leo Dijkstra van Met het oog op morgen belde en zei: „We hebben van je uitgezonden dat je op Surinaamse televisie de vloer
met Haakmat aanveegde.” Ik sprak dit tegen en wees erop dat
Haakmat zelf had gesproken over een landgenoot die een
koffertje met zeven miljoen mee naar zijn advocatenkantoor
had genomen, zoals Haakmat dit in de NOS-studio laatst zelf zat
te vertellen. Ik waarschuwde dat ze actie konden verwachten
van Surinaamse zijde. Er werd teruggebeld uit Hilversum. Ik
doelde natuurlijk op de delegatie van bosnegers naar Den
Haag. Ik zwakte actie af door te zeggen dat ze stappen konden
verwachten van de zijde van Paramaribo. Hoe ik dit wist? „Van
de top.”
Afgelopen 14 juni overleed Jorge Luis Borges. Journaliste
Amelia Barili sprak hem meerdere malen en is bezig haar gesprekken met hem voor een boek te bewerken. In The New
York Times geeft Barili daar al een stukje van weg. „If life’s
meaning were explained to us, we probably would not understand it,” zei Borges tegen haar. „To think that a man can find
it is absurd. We can live without understanding what the world
is or who we are. The important things are the ethical instinct
and the intellectual instinct, are they not? (…) I cannot believe
in the existence of God, despite all the statistics in the world. It
is better that he should not exist. If he did, he would be responsible for everything. And this world is often atrocious, besides being splendid. Friendship remains. Somehow love remains – and the most precious gift, doubt.” 97
Toen ik van de Sovjetambassade terugkwam, was iedereen in
Torarica in rep en roer. Brunswijk had Albina weer aangevallen. Er waren drie doden gevallen en hij zou opnieuw militairen van het Nationale Leger hebben gegijzeld. Ik leef met alles
zeer mee. Voor het hotel was een oploopje en mensen riepen:
„Nog geen een procent van het volk staat achter hem. Bouterse moet terug in de kazerne.” Toen ik de avondkrant kocht, zei
de dame: „Ik hoop dat hij wint.” Vanzelfsprekend dacht ik aan
Bouterse, maar nee, zij bedoelde Brunswijk.
Ik ben het in grote lijnen eens met de tekst van Michail Gorbatsjov.
Henk van Galen Last heeft het in NRC Handelsblad over Nietz97 The New York Times, 13 juli 1986.
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Na een diepe nachtrust ben ik opgepept, maar toch onrustig.
Ik wil eigenlijk weg.
Jules Wijdenbosch zegt dat er vertraging is ontstaan in het vertrek van de bosnegerdelegatie. Dit is sabotage. Ik belde hem
om 08:15 uur. Hij hoorde mijn naam en zei: „Grote geest.”
„Dat klinkt als Vaarnold,” antwoordde ik.
„Wel nee man, dat is een oplichter.” Ik liep naar zijn kantoor
van Volksmobilisatie en stelde voor dat Harvey Naarendorp en
ik samen een public relations campagne zouden ontwerpen,
desnoods een denktank om op een actieve manier de huidige
impasse te helpen doorbreken. Wijdenbosch reageerde niet direct, maar was het eens dat die helikopters allang in Suriname
hadden moeten zijn. Neede belde Wijdenbosch, hij zei me nog
snel: „We willen Bouta niet gek maken, maar die zaak had allang rond moeten zijn.” Ik liep vervolgens tegen Guda aan.
„Willem, de bosnegers zijn totaal autonoom. Zij zullen de
boodschap van de regering zeker in Den Haag overbrengen,
zoals afgesproken. Maar wat je niet weet en niet kunt berekenen, is wat ze daarna in Nederland zullen doen, wanneer zij
zich van hun taak gekweten hebben.”
De bloemenman voor het hotel zei: „U bent een Salomon heb
ik gehoord.”
„Wat bedoelt u?”
„Kent u de Bijbel niet?” Hij legde uit dat ik op televisie een sa98 NRC Handelsblad, 1 augustus 1986, H. van Galen Last.
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sche. „De kunst is er om niet aan waarheid te gronde te gaan,”
citeert hij verhaspeld de filosoof. „Waarheid tot elke prijs is een
teken van slechte smaak, een behoefte van puberale geesten.” 98
Bouterse was op televisie. Hij werd geflankeerd door Wijdenbosch en Neede. Hij noemde de situatie „zeer ernstig”. Hoe
moet dit aflopen? Wanneer dit zo doorgaat dan haalt de man
het niet en dat weten de etters in Holland die niet willen dat
hij slaagt ook. Als het regime Bouterse zou vallen, dan is hij op
slag al zijn medestanders kwijt. Ik begin toch over te hellen
naar de gedachte dat Bouterse het zo niet redt. Ik denk dat het
anders zou hebben uitgepakt als hij tien dagen geleden om
Amerikaanse steun in de vorm van helikopters had gevraagd
om de contra’s uit te schakelen. Maar wie weet steunen de
Amerikanen liever Brunswijk. Iemand beweerde trouwens
vandaag dat er al een aantal Brunswijk-mannen in Paramaribo
zijn.
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lomonsoordeel zou hebben uitgesproken. „Ik heb het zelf niet
gehoord mijnheer, want ik ga met de kippen op stok.”
Ik sprak ook met Iwan Graanoogst in de Memre Boekoe-kazerne. Hij zei dat Theo gevraagd zou worden een natuursteenproject nader uit te werken. „Heeft Henar van Index u niet gebeld?” vroeg hij. Nee dus. „Natuursteen is een van de pijlers
van onze economie.”
Harvey Naarendorp kwam naar het hotel. Ik nam hem meteen
mee naar mijn kamer en deed het voorstel dat we vanaf dit moment er samen aan zouden werken de public relations van de
Republiek Suriname in goede banen te leiden. Herrenberg wil
echter dat hij maandag terug zou gaan naar Mexico om zijn
ambassadeurspost te hervatten. Maar Naarendorp was snel voor
dit plan gewonnen. Hij belde Jules Wijdenbosch en zette onze
plannen uiteen. Hij zou terugbellen, wat echter niet gebeurde.
Evenmin hoorde ik nog van Graanoogst.
Harvey en ik aten een visje in het hotel. Hij vertelde gisteren
naar Wijdenbosch te zijn gegaan om aan te bevelen dat Suriname het Junglecommando van Brunswijk – vanuit Nederland
op de been gehouden – in de VN aan te melden, vooruitlopend
op een klacht bij de Veiligheidsraad. Dat is een uistekend plan
waar ik nog niet aan heb gedacht. Maar het departement van
Buitenlandse Zaken en ambassadeur Guda zullen dwars liggen.
Herrenberg, die bij Suharto in Indonesië is, zou dit erdoor
moeten drukken. Nog beter, ze zouden het Harvey moeten laten doen. Die heeft uiteindelijk meer hersens. De verdomde
tegenwerking op alle niveaus, die Bouterse van binnenuit het
regeringsapparaat ondervindt, is dodelijk. Harvey lachte toen
ik hem eraan herinnerde dat ik een paar jaar geleden tegen hem
en Bouterse had gezegd, dat ook Idi Amin in zijn goede jaren
gebruik had gemaakt van de diensten en adviezen van een
agent van de Britse geheime dienst. Maar die werd zeven jaar
later in opdracht van Amin omgebracht. Waar ik mee bezig
ben, is het brein van Harvey weer ingezet te krijgen naast lichtgewichten als Wijdenbosch, Neede en soms de autoritaire
Herrenberg, die vaak wel gelijk heeft, maar zijn geduld voor
„minderen” lijkt te hebben opgesoupeerd.
Harvey vertelde dat hij in 1981 als minister van Buitenlandse
Zaken een gesprek met zijn Amerikaanse collega Alexander
Haig in Washington zou hebben. De dag tevoren was echter
van Surinaamse zijde een heftige anti-Amerikaanse tirade gelanceerd over de oefeningen in Puerto-Rico die bezig waren
ter voorbereiding van de invasie van Grenada. „Men liet mij
vanuit Paramaribo in het ongewisse,” aldus Naarendorp, „dus
100

Paramaribo - Amsterdam
NOS radio belde. Ik zei niets te vertellen te hebben, omdat ik
naar het vliegveld moest. Ze vroegen waarom ik terugkwam
„Om na te trekken wie Brunswijk financieren.”
„Weet u dit dan niet?”
„We weten alles.”
„Wilt u dat vertellen?”
„Nee, ik wil het eerst natrekken.”
„Heeft Bouterse de noodtoestand afgekondigd?”
„Nee, helemaal niet. Het is hier volkomen rustig, business as
usual. Nergens zie je militairen. Ik was net in de kazerne. Geen
extra bewaking. Je loopt zo het paleis binnen. Geen paniek.
Wel bezorgdheid, dat is zeker.” De interviewer stribbelde tegen, want hij wilde kennelijk wat anders horen. Ik antwoordde: „Je bent geschift. Jij zit in Hilversum en ik zit hier. Je vraagt
hoe het hier is. Dit vertel ik je. En als je het beter weet, vraag
me dan niets. Goedenavond.” En daarna hing ik op.
23 augustus 1986

Lissabon
Ik zal de hemel danken weer thuis te zijn.
Ik ben niet onder de indruk van Bruners laatste boek. Een studente in Texas vroeg hem: „How do you know what is honest?” „It stunned me,” schrijft Bruner, „she had something in
mind alright.” Ik begrijp niet dat deze cognitieve psycholoog
zich overrompeld voelde of niet wist wat te antwoorden. Is
eerlijkheid niet de interpretatie van waarheid? Leibnitz geloofde in „truth of reasoning” en „truth of fact”. Is eerlijkheid niet
het correct weergeven van feiten? Liefst via eerlijk denkwerk?
Nietzsche zei dat er geen „eternal facts” waren. Dat geloof ik
dus wel. Hij erkende ook geen „absolute truths”. Ook daarvan
denk ik dat die er wel zijn.
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las ik in alle onschuld namens de regering Chin A Sen een verklaring voor.” Hij vervolgde: „Haig was een onevenwichtige,
doldrieste man, maar hij tilde er niet zo zwaar aan. Hij zei alleen dat het Pentagon zich beledigd voelde omdat een oefening
voor de invasie van Grenada nodig was.” Over Herrenberg zei
hij nog: „Ach, misschien is zijn gedrag nu een reactie op nooit
gedacht, nooit gekregen.”
Ik zette het Naarendorp-Oltmans plan op papier en gaf het op
het paleis voor Desi Bouterse af.
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23 augustus 1986

Amerbos
Er lag een brief van Henk Hofland over de affaire Jan van Wieringen.99 Ik ken tot dusverre inderdaad slechts een kant van de
medaille, namelijk het verhaal van de vader van Jan over hoe
Henk zich vanuit Amerika tegen hen heeft gedragen na zijn
bezoek aan de familie in Putten. Ik moet zeggen de weergave
van Jans vader „herkenbaar” te vinden. Ik zal Henk antwoorden.100
Ronald Gase vertelde dat hij zich zodanig had opgewonden
over de wijze waarop Peter Schumacher deel twee van de Memoires had besproken dat hij naar hem toe is gegaan.
Ben te moe om alles te noteren.
24 augustus 1986

Het anti-Bouterse
offensief draait op
volle toeren in het
lieve
vaderland.
Cyriel Karg, ook
zo’n fijne mijnheer,
wijdt vrijwel een
hele pagina in
Weekkrant Suriname
van 16 augustus
1986 aan de noodzaak om alles en iedereen die zich
tegen Bouterse verzet, nu snel te bundelen om de genadeslag aan het
regime te kunnen toebrengen.
Nederland wordt overstroomd met misinformatie van dit gehalte.
99 Zie bijlage 19.
100 Zie bijlage 20.
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Het Parool, 9 augustus 1986.
The New York Times, 8 augustus 1986, Leslie Gelb.
The New York Times, 17 augustus 1986, Philip Taubman.
The New York Times, 21 augustus 1986.
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Frits Behrendt, die natuurlijk
ook expert is over wat zich in
Suriname afspeelt, maakte
voor Het Parool 101 weer eens
op bestelling een passende tekening:
De gek Hugo Brandts Corstius heeft in de Haagse Post
Lubbers in een adem genoemd met Adolf Hitler. Er
schijnt serieus te zijn overwogen juridische stappen tegen de
man te nemen. Wijselijk heeft men ervan afgezien.
De topagent van de KGB, Oleg Gordievsky, die in 1985 naar
het Westen overliep, gaf Ronald Reagan belangrijke informatie over Gorbatsjov en de Sovjetpolitiek, kort voor Reagan en
Gorbatsjov elkaar in Genève ontmoetten. Al vijftien jaar werkte deze man als dubbelagent voor het Britse MI-6 in Londen en
zelfs enige tijd voor Denemarken. Vervelend verhaal.102
Ik vind het opmerkelijk dat vijf politieke zwaargewichten een
document van 3.500 woorden hebben opgesteld waarin er bij
de regering Reagan op wordt aangedrongen om het testen van
ruimtewapens tien jaar uit te stellen. Oud-ministers van Defensie Harold Brown, Melvin Laird en James Schlesinger, oud-minister van Buitenlandse Zaken Cyrus Vance en de adviseur
voor Nationale Veiligheid van president Gerald Ford, generaal
Brent Scowcroft vinden het belangrijker een ontwapeningsverdrag met de Sovjetregering te sluiten.103
Intussen hebben in een datsja buiten Moskou ontwapeningsgesprekken plaatsgehad. Met aan Amerikaanse zijde ondermeer
Paul Nitze en de superhavik Richard Perle. Dit laatste is inderdaad een doorbraak.
In Moskou is een rapport verschenen dat een ander licht werpt
op de ramp in Tsjernobyl. Het aantal doden zou zijn gestegen
tot 28, maar nu wordt het voor mogelijk gehouden dat nog
eens 6.300 mensen als direct gevolg van de kernramp zullen
overlijden. The New York Times maakte gedetailleerd bekend
wat er fout was gegaan.104
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25 augustus 1986

Arnold Burlage schreef een artikel in De Telegraaf aan de hand
van een uit Suriname gesmokkelde bandopname met Ronnie
Brunswijk. Het is duidelijk dat Henri Nahar deze band meegenomen heeft. Wie anders? Daarom blijft het onbegrijpelijk dat
de Surinaamse overheid deze man laat komen en gaan, ook al
doet hij dat onder dekking van de afgezette militair Bhagwandas, zijn zwager. Brunswijk zegt dus het Nationale Bevrijdingsleger voor Suriname samen met Paul Somohardjo, voorzitter
van de Stichting Makmur in Rotterdam, te leiden. Wanneer je
de dekmantels wegstreept, blijft interventie in Suriname vanuit
Nederland een bloot feit.
Ik vraag me af of er tussen Eduard en mij nu toch permanent
een snaar is gesprongen. Ik hoorde helemaal niets en werkte
rustig aan deel vier van de Memoires, toen hij om 15:30 uur gisteren plotseling voor de deur stond. Hij was tot de conclusie
gekomen dat onze heerlijke vakantie in Zuid-Frankrijk hem
toch weer het gevoel had gegeven door mij overrompeld te
zijn geweest, waarmee hij ook seksueel bedoelde. Ik mag niet
vergeten dat hij 26 jaar is en ik 61. Onzekerheid over jezelf is
maar al te begrijpelijk op die leeftijd, zeker wanneer het om
moeilijke homo-erotische gevoelens gaat.
104
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Ik bezocht Carlo Spier op de Surinaamse ambassade, die me
van het treinstation in Den Haag had laten halen. Ik gaf hem
een overzicht van wat er was gebeurd en wat mijn indrukken
uit Paramaribo waren. Carlo Spier, die ik had verteld dat Harvey Naarendorp mijns inziens meer dan ooit nodig was in Paramaribo, antwoordde: „Als je erin zou slagen Harvey in Paramaribo te houden dan zal Herrenberg je dit nooit vergeven.”
Daar had ik nog geen moment over nagedacht. „Gaat het om
het land of gaat het om persoonlijke spelletjes,” vroeg ik Spier.
Hij was het met me eens dat het een belangrijk winstpunt zou
zijn als Naarendorp weer in het machtscentrum ging meedenken.
Vanuit Spiers werkkamer belde ik Nahar, die aardig deed, maar
tussen neus en lippen benadrukte met mij nooit anders dan
over koetjes en kalfjes te hebben gesproken. Hij ontkende glashard ooit te hebben gezegd – „kijk je agenda er maar op na” –
dat hij geld wilde geven aan wie dan ook. Zou hij in het vliegtuig naar Suriname op 8 augustus een glaasje teveel hebben op
gehad?
Hij wist met 95 procent zekerheid te vertellen dat Somohardjo
nu in Frans Guyana was. Als ik over een uur belde, zou hij het
zeker weten. Hij vermoedde dat ook de Nieuwe Revu geld aan
Brunswijk gaf. „Laat ze het maar samen uitvechten,” aldus Nahar. „En nadat ik zag dat jij in Paramaribo als een hond behandeld werd, zag ik er ook niets meer in te blijven. Ik bemoei me
er niet mee. Ik heb een goed leven. Ze zoeken het maar uit.
Desi moet gewoon weggaan.”
Nahar zei ook nog: „Bouterse en Brunswijk zijn allebei koppig. Ze moeten praten. Bhagwandas houdt nog altijd van Desi.
Maar hij is uit het leger. Hij is niets meer.” Ik wierp tegen dat
de legerleider toch niet kan gaan onderhandelen met de schier
analfabete Brunswijk? Nahar gaf toe dat Brunswijk stuntelde en
hakkelde toen hij een door anderen opgestelde verklaring
voorlas. „Hij had beter in eigen bewoordingen kunnen vertellen wat hij te zeggen had,” zei Nahar. Hij liet zich terloops
ontvallen de video – waar Burlage in De Telegraaf aan refereerde – te hebben laten maken, maar hij sprak er snel overheen.
Hij keek wel uit om opnieuw naar Suriname te gaan. Onze
ontmoeting noemde hij „puur toeval”. Hij ontkende dus alles
wat hij mij tijdens de vliegreis had gezegd.
Intussen meldt Burlage dat de kapiteins en dorpshoofden van
de bosnegers hun uniformen zouden hebben ingeleverd uit
protest tegen de acties van het Nationale Leger tegen Brunswijk. Ik heb er vorige week in Albina bij gezeten dat de diver-
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se dignitarissen en kapiteins in vol ornaat naar Bouterse kwamen luisteren. Had ik er maar foto’s van genomen, ik weet
echter nooit hoe met een flitsapparaat te werken.
Later, terug op Amerbos belde Nahar. We hadden een lang gesprek. „Bouterse vergadert te veel. Het is niet Brunswijk, maar
het leger dat zijn nek gaat breken. Hij neemt teveel hooi op
zijn vork. Hij heeft geen tijd meer voor de soldaten in het
kamp. Hij moet zichzelf mobiliseren, niet het leger. Desi wordt
bij iedere klap van Brunswijk zwakker. Hij zakt steeds verder
weg. Wie controleert het leger?”
Ik vroeg hem waarom Bouterse en Bhagwandas keet hadden
gekregen. „Die man (Bouterse) is de baas. Hij heeft hetzelfde
karakter als ik. Wij zijn koppig. Vertel me maar, wat ik voor
Suriname zou kunnen doen. Er is paniek in het oosten van het
land, maar het zal in Paramaribo gebeuren. Het zal van binnenuit het leger komen. Men wil Bouterse gewoon niet langer aan
de top hebben. Ze zijn bang voor hem. En het kan allemaal
snel gebeuren. Trouwens, geen enkele Surinamer is te vertrouwen. Ik luister naar niemand. Ik heb mijn eigen standpunt.
Maar Desi krijgt advies van mijnheer A en loopt er mee naar
mijnheer B. Via hem zal er echt niets van Suriname terechtkomen.”
Nahar zei een video van mijn televisiegesprek in Paramaribo te
hebben gezien en het „goed” te hebben gevonden. „Wanneer
jij straks zegt dat Desi met me wil praten, is dat voor mij voldoende en kom ik met het volgende vliegtuig.” Misschien zou
dat moeten gebeuren.
Theo arriveerde uit Zwitserland. Ik lichtte hem over alles in en
liet hem het televisiegesprek uit Suriname zien, dat hij uitstekend vond.
26 augustus 1986

Theo heeft een brief aan Iwan Graanoogst geschreven.105
Cecile van Lennep belde. „Je bent volkomen gek Wim, in de
goede zin des woords,” zei ze. Zij begreep niet dat ik mij met
een hopeloze en uitzichtloze zaak als Suriname bezighield. Ik
ik iets wilde doen om ze te helpen, en dat veel van de problemen door Den Haag waren veroorzaakt.
Mienke Schaberg, redactrice bij de Man belde. Simon Verlaat
wil in haar blad niet over mijn boekje Zaken doen schrijven
vanwege de belangrijke en peperdure advertenties van vooraanstaande bedrijven in het blad.
105 Zie bijlage 21.
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106 NRC Handelsblad, 14 augustus 1986.
107 The New York Times, 25 augustus 1986, Bernard Weinraub.
108 Elseviers, 30 augustus 1986.
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Ik kocht voor mijn schildervriendje Cliff Oost-Indische inkt,
bijenwasschilfers en andere spullen die hij nodig heeft en die in
Paramaribo schaars zijn.
Die arrogante rotzak Paul Bremer lazert op als Amerikaans ambassadeur in Den Haag. Hij wordt reizend ambassadeur in de
strijd tegen het terrorisme.106 Past prima bij die mijnheer. Die
andere Amerikaanse idioot, ambassadeur Vernon Walters,
komt binnenkort opnieuw naar Europa om „de bondgenoten”
te overtuigen dat Libië en Khadaffi nieuwe plannen zouden
kunnen hebben om het terrorisme verder uit te breiden.107 Uiteraard komt dan nu „specialist” Gerrit Philip Mok in Elseviers
met het kletsverhaal dat Khadaffi’s macht tanende is.108
Bertie Hilverdink stuurde me een pagina uit een Amerikaans
blad waar zijn werk als visagist in wordt beschreven. Ik neem
mijn petje diep af voor wat hij geheel op eigen kracht heeft
weten te bereiken. En dat in een wereldstad als New York
waar hij de top in zijn vak bereikte.
Albert de Lange van Het Parool belde. „U bent de enige Nederlander in werkelijk contact met Desi Bouterse.”
„Ja, dat is juist zo treurig. Dat ging in Indië net zo. Niemand
wilde met Sukarno praten. Je moest eens weten hoe gemakkelijk het is in contact te treden met Bouterse. Als je serieus bent,
wil ik wel met je praten,” zei ik.
Ik ontmoette Nahar en zijn assistent Paul Mungra in Café
Americain. Er was ook een fotograaf van De Telegraaf, dezelfde
die foto’s nam in 1984 bij het incident met Frans Lurvink op
Schiphol. Wie had deze man getipt? Ik dacht er verder maar
niet over na. De BVD?
We spraken 75 minuten. De essentie was dat Bouterse juist nu
militair werd aangevallen, omdat hij zwak stond. Zonder
Bhagwandas als vervanger was de eenheid in het leger verstoord. Wanneer Desi niet eerst de kracht van het leger herstelt,
zal hij over zes maanden weg zijn. „En ik neem het ruim,” aldus Nahar. Ik geef toe, Nahar weet zijn mening met overtuiging uit te dragen. Hij zei dat hij of Paul Mungra informatie
doorgaven, tot en met het voorgenomen opblazen van een
huis. „Maar wat we ook doorgeven, en ik verzeker je, het bereikt hem rechtstreeks, Desi is blind. Bouterse doet niets. Nu
wordt er doorgevochten.” Hij verwachtte dat er bij Hotel Torarica wat zou gebeuren „dus ga liever ergens anders heen.”
„Misschien zou ik Desi moeten overtuigen om de eenheid in
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het leger te herstellen en musjawarah en mufakat met Bhagwandas en de zijnen te beginnen,” zei ik. „President Sukarno heeft
de opstandige generaal Nasution ook altijd weer in de top teruggenomen.” Maar op het moment dat ik dit zei, dacht ik:
maar goed dat Nahar die geschiedenis niet kent, want hij zou
geantwoord hebben dat Sukarno daarom door zijn eigen leger
werd verraden en afgezet.
Nahar antwoordde: „Hij neemt Bhagwandas nooit terug. Wil
je wedden? Je mag me doodschieten.” Hij ratelde maar door.
Het verzoek van VVD Eerste Kamerleden Guus Zoutendijk en
Tom Struick van Bemmelen voor een onderzoek naar de ware
rol die Buitenlandse Zaken heeft gespeeld in de zaak Klaas de
Jonge, welke nog steeds in Pretoria in een verlaten ambassadegebouw vastzit, werd door minister Hans van den Broek afgewezen omdat de geruchten rond die zaak vaag en ongemotiveerd blijven. Struick van Bemmelen heeft Van den Broek
aangeboden zijn bronnen onder vier ogen bekend te maken,
maar de minister reageerde niet op dit aanbod. Dit is een vies
zaakje. Zo kan de regering Lubbers niet met Kamerleden omspringen. Het slaat nergens op.109
27 augustus 1986

Arnold Burlage did it again. Een levensgrote alarmerende kop
in De Telegraaf vanmorgen.

Een verklikker bij de Surinaamse geheime dienst zou het verzet
hier gewaarschuwd hebben dat er aanslagen zullen worden gepleegd op Paul Somohardjo, Wilfred Lionarons, Glenn Tjon A
Kiet, André Haakmat, John Kamperveen en Radio STAD Amsterdam medewerker Iwan Bottse. Er zouden zich, onder aanvoering van een zekere Eddy H., een viertal Surinaamse terroristen reeds in Amsterdam ophouden. Justitie en de BVD zijn
gealarmeerd. Het zou me niet verbazen als de groep van Henri
109 De Telegraaf, 2 augustus 1986.
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Nahar achter deze desinformatie zit. Vandaar de aanwezigheid
van de fotograaf van De Telegraaf toen ik met Nahar sprak. Eigenlijk is het walgelijk wat er gebeurt, en maar al te duidelijk
doorgestoken kaart. Maar weet het grote publiek veel?
Casper van den Wall Bake kwam gisteravond en bleef logeren.
Eindelijk hebben we weer eens kunnen bijpraten. Ook Peter
was hier maar trok zich later in zijn eigen kamer terug om Casper en mij samen te laten. We filosofeerden wat ik zou doen als
de situatie in Paramaribo uit de hand zou lopen. Ik zou eerst
naar de Nederlandse ambassade vluchten, maar als Van Houten
me niet zou willen ontvangen, zou ik linea recta naar Igor
Bubnov op de ambassade van de USSR gaan. De berichten in
Nederland over Suriname zijn zo alarmerend dat ik door de
krantenkoppen boven artikelen van Arnold Burlage en andere
ophitsers toch wordt meegezogen, terwijl ik weet dat er eigenlijk niets aan de hand is.
„Je hebt toch wel lef,” zei Peter nadat we vanmorgen De Telegraaf opensloegen over de moordcommando’s van Bouterse in
Nederland. Zijn moeder was ook bezorgd dat ik naar Paramaribo terugging en zijn zus Trees, de non, zou voor me bidden.
Gisterenavond stelde Peter uitstekende vragen aan Casper.
Casper zei volledig bevredigd te zijn door zijn werk. Waarop
Peter vroeg hoe het met zijn departement „affectie” stond. Hij
haalde zijn hart op aan zijn twee kinderen tijdens het weekeinde. Het botert niet tussen Casper en Carine. Ze wonen voorlopig apart. Het lijkt me afschuwelijk die toestand te moeten beleven. Het weer loskomen van eerst Peter, begin jaren zeventig
en daarna Eduard, begin jaren tachtig, heeft mij voorgoed genezen van relaties. Laat staan dat er kinderen bij betrokken
zouden zijn.
Carlo Spier belde al om 07:15 uur en vroeg of ik straks een
pakket mee naar Paramaribo wilde nemen. Hij had ook een
aantal brieven voor Jules Wijdenbosch. Ik vertelde hem bekend te hebben gemaakt om 15:00 uur op Schiphol met journalisten over Suriname te zullen praten.
Ik belde Henk Venoks. Does zal me afhalen. Ik vertelde precies wat Nahar had aangegeven en dat hij zou komen als ik kon
regelen dat hij de bevelhebber zou kunnen spreken. Venoks zei
het boek van Turco Westerling gelezen te hebben. Brunswijk
schijnt volgens hem Westerling-tactieken te ontplooien, daarom was Venoks geïnteresseerd om te weten waar de vriend van
Westerling, Delano Wirth zich op dit moment ophield.
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Nahar schitterde door afwezigheid, terwijl hij had aangekondigd dat hij naar Schiphol zou komen.
Het persgesprek was echter wel de moeite waard. Er waren
twee medewerkers van Veronica Radio, de ene was in Indonesië geboren, de ander woonde tien jaar in Suriname. Er was
iemand van de AVRO, een Indische jongen van de GPD, en een
reporter van de Haagsche Courant. Verder waren er ook De
Lange van Het Parool en een scherp van de tongriem gesneden
journalist van Trouw. Ook was er een ANP fotograaf. Een medewerker van het consulaat-generaal van Suriname nam het
persgesprek op band op. Dat had ik trouwens zelf aangevraagd.
Carlo Spier was er om mij een forse enveloppe voor Jules Wijdenbosch mee te geven.
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28 augustus 1986

Hotel Torarica
Does van de KLM haalde me af, en zei dat Nahar alleen rechtstreeks vanuit het toestel in een wachtende auto had kunnen
stappen omdat Bhagwandas hem persoonlijk was komen afhalen. Ook nu springen Surinaamse militairen nog altijd in het
gelid wanneer Bhagwandas ergens in burger verschijnt. „Hij
dwong altijd respect af.” Ik begrijp niet hoe dat in het brein van
Desi werkt, om kameraden van het eerste uur zonder meer af
te schrijven. Bij Roy Horb begreep ik het wel, omdat de man
zich duidelijk inliet met de voormalige huisarts van zijn ouders,
Chin A Sen, en zich had laten omlullen door de CIA. Maar
Bhagwandas? Misschien werd Desi ertoe gedwongen vanwege
de relatie via zijn zwager Nahar naar de contra’s rond Brunswijk. Does vond Atta Mungra hoogst onbetrouwbaar – wat me
niet meer verwondert na wat Theo en ik van hem ondervonden. Atta zou ook verafschuwd worden door zijn broers. Does
verwachtte dat deze Mungra op ieder moment in staat was om
naar de tegenpartij over te lopen.
Desi Bouterse analyseert in het ochtendblad de drie voornaamste gevolgen van de acties van Brunswijk: 1) het democratiseringsproces wordt vertraagd, 2) de verhouding met Nederland
(die aan het verbeteren was) moet opnieuw bekeken worden
en 3) wanneer het zo doorgaat zullen de 200.000 Surinamers
in Nederland geïrriteerd raken en tot handelen overgaan.
Het is natuurlijk ook godgeklaagd dat Den Haag absoluut niets
onderneemt om te voorkomen dat vanaf Nederlands grondgebied en met aanzienlijke bedragen, ondermijnende acties tegen
Suriname worden georganiseerd. De kranten hier maakten van
morgen het volgende bekend:
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Eisen
namens het volk
Als onderdeel van de betoging gisteren is een petitie aangeboden
bij de Nederlandse ambassade en zijn verklaringen namens het Volk
aangeboden aan de Regering en de Nationale Assemblee.
STOPZETTING EN ARRESTATIE

De petitie aan de Nederlandse ambassade eist:
1. Onmiddellijke stopzetting van alle steun aan de terroristen en
het terugroepen van de huurlingen;
2. onmiddellijke arrestatie van de in Nederland wonende medeplichtigen;
3. onmiddellijke arrestatie van Haakmat en Baker, zoals de justitiële autoriteiten van de VS dat terecht hebben gedaan met de
groep huurlingen in New Orleans;
4. onmiddellijke stopzetting van alle inmenging in de interne aangelegenheden van Suriname.
NEDERLANDSE REGERING VERANTWOORDELIJK
De verklaring aan de Regering zegt dat het Volk de aanwezigheid van buitenlandse huurlingen op ons grondgebied scherp veroordeelt, evenals de flagrante inmenging van buitenlandse mogendheden in onze interne aangelegenheden,
dat het volk de Nederlandse regering verantwoordelijk stelt voor
de schanddaden tegen ons begaan en eisen onmiddellijke terugroeping van haar huurlingen,
dat het Volk zich niet meer in hokjes laat opdelen door Nederland;
dat de Regering verzocht wordt alles te ondernemen om Nederland internationaal in zijn houding en wandaden tegen Suriname
en het Sur. Volk te veroordelen;
In de verklaring aan de Assemblee wordt onder andere geëist:
Dat DNA zich niet laat intimideren door de a-nationale gewelddaden maar voortgaat met het verder vorm geven aan een werkelijk eigen democratie naar Suriname eigen inzichten,
dat DNA volledige medewerking geeft aan de regering en het
militair gezag en alle stappen onderneemt om ons grondgebied
te zuiveren van huurlingen.
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Ik ben na elf uur het condoleanceregister voor de gesneuvelde
sergeant van de Militaire Politie, Ewald Fernandes gaan tekenen. Ik kwam pal achter de bejaarde politici Lachmon (die
nauwelijks kan lopen) en Aron binnen en tekende na hen.
Even later arriveerden de ambassadeurs van India en de Sovjet
Unie. Ik gaf vervolgens een interviewtje aan de Surinaamse televisie, waarin ik een lans heb gebroken voor de mobilisatie
van „alle Surinaamse militaire breinen”, dus ook die van Bhagwandas en Gorré, om de ontstane noodsituatie als gevolg van
acties van contra’s het hoofd te bieden. Op de vraag: „Hoe betaalt u uw reizen”, antwoordde ik dat de huidige reis door het
weekblad Panorama werd betaald.
Anderhalf uur gesproken met Waldemar Henar van Index.
Eindelijk lijken de projecten van Theo (en ook een beetje van
mij dus) van de grond te komen. Het gaat om drie haalbaarheidsstudies: een houtzagerij, de winning van graniet en een fabriek voor de fabricage van papier. De mogelijkheden voor
doodskisten naar Florida zouden onder de houtzagerij kunnen
vallen. Ik belde Theo in Zwitserland om hem te vertellen dat
drie projecten in de pijplijn zaten.
Henar vertelde op zijn eigen zonne-energie te draaien, welke
idealisme produceerde. Hij was er vanaf het begin van de revolutie in 1980 bij geweest. „Grenada heeft maar 100.000 inwoners en er zijn 300 doden gevallen. In Suriname zijn
400.000 mensen dus hier zouden 1.200 doden kunnen vallen,
althans wanneer ze de top zullen uitroeien. Dan kan je er zeker
van zijn dat ik er bij ben.” Hij noemde zijn eigen groep van
Rob Leter en anderen „after coup” experts. „Als ergens in de
wereld een coup wordt gepleegd, zouden wij er meteen naar
toe kunnen gaan en bijvoorbeeld adviseren dat ze meteen de
Centrale Bank moeten bezetten.”
Er komen rond de 400 soorten hout in Suriname voor. „We
exploiteren er maar twaalf procent van. Nu is een onderzoek
van start gegaan welke soorten we verder nog zouden kunnen
exploiteren. De zagerijen zijn nu in de stad, wat betekent dat
40 procent afval ook wordt meegenomen in de transportkosten. Wat we nu willen, is om het hout ter plekke te verwerken.
Op die manier kunnen we ook houtskool produceren. We
willen een geintegreerd bedrijf opzetten. Ook de arbeidskrachten zijn in het binnenland goedkoper. Overigens beseffen wij
nu dat geld alleen geen ontwikkeling brengt. Technologie en
expertise brengen ontwikkeling. We willen ons dus op de infrastructuur richten opdat we geleend geld zo snel mogelijk
kunnen terugverdienen,” aldus Waldemar Henar.

■

MEM42-revisie1_MEM 18-11-16 13:25 Pagina 113

1986

■

MEM42-revisie1_MEM 18-11-16 13:25 Pagina 114

Het project voor papierproductie is begroot op twaalf miljoen
dollar, het natuursteen- en granietproject op zes à zeven miljoen. Van de houtzagerij is nog onduidelijk wat het moet gaan
kosten.
Harvey Naarendorp arriveerde in Torarica, drie uur later dan
hij had aangekondigd. Hij begon met een whisky en rookte.
„Het plaatje is nu wel duidelijk,” zei hij. Zaterdag had hij contact gehad met Desi, en die had gezegd: „Je moet hier blijven.
We moeten praten.” Dit zal Herrenberg razend maken, maar
dit is nodig voor Suriname. Ook Waldemar Henar wilde dat
Harvey in Paramaribo bleef.
Over de situatie zei hij het volgende: „Het is toch een interne
affaire bij het leger. Ik zie het aldus. Desi speelde een verdeelen-heersspel tussen Graanoogst en Boerenveen enerzijds en
Bhagwandas en Gorré anderzijds. De eerste twee zijn intellectuele militairen, nou ja, intellectueel, maar toch met brains, de
laatste als zuivere militairen, met minder intellectuele maar
zuiver militair georiënteerde brains. Om die reden speelden de
inlichtingendiensten in op Bhagwandas en Gorré. De buitenlandse inlichtingendiensten mikten al op verstoring van het
evenwicht in het leger met het in de val lokken van Etienne
Boerenveen in Miami. Daarbij moet je bedenken dat tot 1982
de Creoolse bevolking in de brede zin des woords gericht was
op de CONS-gelden en de bauxietindustrie. Daar kwam als gevolg van deze manoeuvres de klad in en de Hindoestanen
wonnen terrein. Vergeet niet dat zakendoen, de rijst, het
transport, al deze taken worden door Hindoestanen gerund.
Hetzelfde met de groenten naar Nederland. Het financiële accent kwam dus daar te liggen. Nu zie je dan dat het Hindoestaanse geld, en dus de wapens, aan de kant van de militair georiënteerde soldaten is komen te liggen. Vergeet niet, er wordt
hier strikt etnisch-biologisch gedacht en gehandeld. Je weet
wat ik over Desi’s ego heb gezegd. Ik heb Desi in maart 1985
deze analyse voorgelegd tijdens een gesprek op het paleis. Later heeft hij gezegd dat ik met mijn uiteenzetting tweedracht
in het leger wilde zaaien. Het gevolg was dat ik weg moest.
Bovendien wist ik niet dat ons gesprek werd afgeluisterd, noch
in wiens handen het was gekomen. Ik heb hem onlangs tweemaal aan de telefoon gehad en terwijl hij zei me te willen spreken, is het nog niet gebeurd. Ik wil best weer operationeel
gaan deelnemen aan het proces, maar niet voordat ik met Desi
een aantal zaken heb uitgesproken. Anders heeft niets meer
zin.”
Wat Harvey met zoveel woorden zei, was dat Desi vermijdt
114

29 augustus 1986

Ik begon de dag met een telegram naar Peter om hem te feliciteren met zijn verjaardag.
Frits Pengel zei me gisteravond – ook al had hij de botsing met
Bhagwandas en Gorré nooit begrepen – dat hij minder zeker
was dat de crisis door het interne conflict bij het leger was veroorzaakt, zoals Naarendorp het interpreteerde. Ook dacht hij
dat in Nederland zeker niet alleen Nahar achter Brunswijk
stond maar ook groepen rond Wijngaarde en consorten „die
bang zijn hier nooit meer aan de bak te zullen komen.” Ook
vond hij het onwaarschijnlijk dat er ooit een zakenman met zeven miljoen bij Haakmat was langsgekomen. Frank Essed had
me gisteren op televisie gezien en had tegen Frits gezegd: „Oltmans was niet gek op televisie.”
Ik vroeg Graanoogst naar de stand van zaken met de helikopters. Hij had het onderwerp met de militaire attaché van de VS
besproken, evenals Henk Herrenberg dit had gedaan met de
Amerikaanse ambassadeur. „Het is geweigerd omdat er militair
personeel mee zou hebben moeten komen,” zei Graanoogst.
Ik dacht: wat is het probleem, dat gebeurt overal in LatijnsAmerika.
Na een gesprek met Graanoogst over zakelijke onderwerpen
ten behoeve van Theo, zei hij zeer onverwachts: „Ga maar
naar de baas.” Eindelijk kon ik eens even rustig met Desi Bouterse spreken. Hij liet me De eenling van Raymond „Turco”
115
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hem nu te zien, omdat hij hem vorig jaar had voorspeld wat er
nu aan het gebeuren is.
Later ontmoette ik het lid van de Assemblee, Irma Loemban
Tobing-Klein. Zij vertelde maandagnacht slecht te hebben geslapen omdat het ultimatum van Brunswijk toen afliep. „Ik
woon aan de rivier en toen ik een bootje hoorde...” Ik probeerde haar uit te leggen dat Suriname te lijden had onder een
intern conflict in het leger. Daar scheen zij geen enkel zicht op
te hebben. Ik vroeg haar of ze dit niet in de Assemblee aan de
orde kon stellen met de oproep aan de militairen om de strijdbijl te begraven en in het belang van het land bijeen te komen
om de eenheid te herstellen en gezamenlijk de contra’s aan te
pakken. Zij stelde voor: „Als u die gedachte samenvat in een
brief aan premier Radhakishun, dan zou ik uw boodschap in
de Assemblee kunnen voorlezen.” Zij wilde weten of bemiddeling nog een kans zou krijgen.
„Ik denk zeker van wel, maar er is haast geboden voor de breuken onherstelbaar zijn.”
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Westerling zien.110 „Toen ik je op televisie hierover hoorde
spreken, heb ik dit boek meteen opgevraagd.”
Bouta luisterde geduldig naar mijn verslag inzake Nahar en
mijn pleidooi misschien toch met hem te moeten praten.
Toen ik zei Ingrid Bouterse niet tegen me in het harnas te
willen jagen en dat Venoks ook tegen was, maar dat een gesprek met Nahar en een algemene bemiddelingspoging wellicht uitkomst konden brengen, moest hij glimlachen, maar
onthield zich van het geven van een mening. Maar toen ik
pleitte voor herstel van de rust binnen de legerleiding in het
belang van het land, zei hij: „Ik zal dit met Bhagwandas overleggen.”
Vervolgens besprak ik de positie van Harvey Naarendorp en
diens bereidheid weer operationeel aan het proces te gaan deelnemen, mits zij een gesprek konden hebben om de lucht tussen
hen persoonlijk te klaren. Hij schreef Harvey’s directe telefoonnummer in zijn agenda. Daarna vroeg ik of hij John Drieskens van Panorama te woord wilde staan. Juist ook omdat de
Nieuwe Revu op de Brunswijk-lijn zat, kon het van belang zijn
dat Drieskens nu Desi’s gedachten over de situatie in Suriname
op de Nederlandse lezersmarkt zou gooien. Ook benadrukte ik
dat ik met dat interview opnieuw zelf een reis naar Paramaribo
kon betalen.
„Wanneer,” vroeg hij.
„Het liefste aanstaande zondag.” Ik voegde eraan toe: „Dan
komt hij morgen en gaat maandag met mij weer mee terug.”
„Oké,” was het verlossende antwoord. Ik beken, mijn eerste
gedachte was: godzijdank, het afgesproken honorarium van
10.000 gulden is binnen.
Nadat dit gesprek was beklonken, benaderde ik Atta Mungra
van de SLM, die met een stalen gezicht beweerde dat Goedschalk, de president van de Centrale Bank, het dossier van
Theo over de herfinanciering van de vliegtuigen had zoek gemaakt. Of Theo de hele zaak maar eventjes opnieuw wilde opsturen. „Of wil je dat ik hem een brief schrijf? Ik kan Theo ook
opbellen.” Ik dacht: man, hoe durf je, val dood. Geen wonder
dat Bouterse het met types als Atta Mungra niet zal redden.
Daar wordt in Den Haag nooit bij stilgestaan, wat het gehalte
van de medewerkers is in de kring van Bouterse. Waldemar
Henar had al gewaarschuwd: „Atta Mungra wordt niets, want
hij wacht op een douceurtje.”
„Moet ik dat aan Theo doorgeven?”
110 Dominique Venner, Westerling, de eenling. Uitgeverij Spoor, Amsterdam, 1982.
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Han Hansen schreef in de Volkskrant dat legerleider Desi Bouterse bij zijn bezoek aan Drietabbetje „uiterst onvriendelijk”
zou zijn ontvangen.111 „Hoewel er een foto in de kranten verscheen van Bouterse met de granman, kwam langs het informele berichtencircuit de aanwijzing dat Gazon niet met Bouterse had willen praten,” aldus deze man in Den Haag.
Afgezien van het feit dat ik de foto had genomen, heb ik de
ontmoeting tussen Bouterse, Wijdenbosch en „de koning der
Aucaners” van begin tot eind bijgewoond en kan ik getuigen
dat deze in wederzijds respect plaatsvond. Maar de media in
Nederland produceren liever roddels, omdat dit beter in hun
anti-Bouterse straatje past. Zo gaat het al jaren. Zo is het totaal
vertekende beeld van Suriname en Bouterse ontstaan. Zelfs
111 De Volkskrant, 17 augustus 1986.
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„Nee,” zei Henar, „niet doen, want dat werkt op den duur tegen.”
Ik gaf Bouterse ook een artikel over hoe ambassadeur Bremer
in Den Haag nu een soort terroristentsaar in Washington gaat
worden. „De Amerikaanse ambassadeur Barbour bezoekt me
straks,” zei Desi, „en ik ben zeker van dat hij deze informatie
gaat gebruiken. Bremer zou aan Brunswijk een fijne klus hebben.”
„U zou Barbour te kennen kunnen geven best eens een interview aan iemand van The New York Times te willen geven. Dat
zou de houding van Washington kunnen beïnvloeden,” zei ik.
Hij liet me overigens op het toestel van Graanoogst naar John
Drieskens bellen om die zaak meteen in de rails te zetten. Ik
geloof dat hij in de zevende hemel was dat de trip naar Suriname doorgang zou vinden.
Mijn vriend Cliff kwam de schildersmaterialen halen. Ik trof
hem in de coffeeshop in gesprek met een Libische diplomaat,
Ibrahim Mokthar. Nadat Cliff was vertrokken, sprak ik nog
enkele uren met deze Libiër. Ik zette mijn inzichten over Suriname uiteen en wat mijn eigen positie daarin was, namelijk te
doen wat Nederland verzuimde voor de voormalige kolonie te
doen: proberen hier iets van goed te maken en te accepteren
hoe de situatie hier nu is. Hij vertelde dat in Libië ministers en
ambassadeurs ook uit de laagste gelederen van de samenleving
werden gekozen. Toen een tweede diplomaat binnenkwam,
ben ik vetrokken, maar ik zei tegen hen vroeg of laat een bezoek aan hun land te zullen brengen.
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Weekkrant Suriname drukte mijn foto van de granman en
Bouterse af. Hoe kwamen ze daar aan? De verklaring van Suriname, die hier in de kranten verscheen na afloop van de massabijeenkomst op 27 augustus (toen ik in het vliegtuig hier
naar toe zat), vind je natuurlijk niet terug in Hollandse kranten.112
Playboy spreekt met Carl Bernstein, die samen met Bob Woodward de Watergate-affaire in The Washington Post blootlegde.
Het is een belangrijk artikel. Hij vertelt bijvoorbeeld dat hij
zich soms niet meer kan herinneren „what happened in real
life, what happened in the book and what happens in the movie (about the book).” Hij concludeert: „There comes a point
at which all memories blend together and I have to go back and
check my notes to see what was real. It is absurd.” Kijk, dat is
nu exact wat er gebeurt met het geheugen en geeft antwoord
op het waarom van het schrijven van mijn dagboek. Ik ben
daarom nu al een halve eeuw met dergelijke notities bezig.113
William Safire schrijft terecht dat er steeds van wordt uitgegaan
dat zij die tegen sancties tegen Zuid-Afrika zijn, „dus” voor
apartheid zouden zijn. Zo kort door de bocht wordt het inderdaad steeds gesteld. Hij wijst op het Zuid-Afrikaanse parlementslid Helen Suzman, dat ook tegen sancties is, terwijl zij
zich een levenlang tegen apartheid heeft verzet. Het wordt tijd
dat ik naar Pretoria ga. Ik denk dat Suzman gelijk heeft, maar
zal het ter plekke moeten uitzoeken. Safire denkt dat sancties
effect zouden kunnen hebben en dat economische macht moet
worden gebruikt „to twist political arms”.114
Vanmorgen meldt De Ware Tijd dat Den Haag verklaarde dat
ze van de prins geen kwaad wisten, en niets met Brunswijk en
de contra’s te maken hebben. Den Haag zal daarom een miljoen gulden medische hulp aan Suriname geven, als gebaar.
31 augustus 1986

John Drieskens is volgens plan gearriveerd. Hij vertelde dat
niemand op de redactie – behalve hij dan – erin geloofde dat ik
een gesprek met Desi Bouterse zou regelen. Ik stond aan de
vliegtuigtrap – dankzij Does – om hem af te halen. Later tijdens
een gesprekje in het hotel dreigde ik even uit mijn vel te springen toen hij zei morgen aan Bouterse te willen vragen of hij
zelf op 8 december 1982 had geschoten.
Harvey Naarendorp belde om 08:00 uur. Desi Bouterse heeft
112 Zie bijlage 22.
113 Playboy, september 1986.
114 The New York Times, 7 augustus 1986.
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Waarom bestaat er toch die onzichtbare barrière tussen Bouterse en Naarendorp? Denkt Harvey teveel als de CIA in de optiek
van Desi? Maar wie kan voorbijgaan aan de gebeurtenissen van
1982? Het was een ramp voor Bouterse als „de verantwoordelijke man”. Nauwelijks van die klap bekomen, zit hij nu met
Brunswijk opgezadeld. Wie heeft hij nog over? Boerenveen zit
in de petoet in de VS.
Hij ontving John Drieskens en mij om 10:30 uur in zijn werkkamer op het paleis. Tot 12:00 uur voerden we een uitermate
ontspannen gesprek, open en recht voor zijn raap. Bouta liet
het gesprek niet eens opnemen. Zijn openheid hield verband
met mijn aanwezigheid. Ik nam met de camera van Drieskens
een twintigtal foto’s en hield me vrijwel buiten alles. Maar ik
maakte wel nauwkeurige notitie’s.115 Toen we weggingen,
hadden we het nog even over de veiligheid van Bouterse. Hij
reageerde stellig: „Je denkt ook niet als je in een auto stapt dat
je een ongeluk kan overkomen of in een vliegtuig dat je naar
beneden kan storten? Tegenwoordig kan je via een injectienaald zelfs AIDS krijgen.”
„Als u AIDS zou krijgen, dan zou ik er hier de schuld van krijgen,” grapte ik tegen Bouterse. Desi en Drieskens lachten zich
kapot. Terug in het hotel formuleerde ik samen met een verslaggever van de SNA een verklaring van vijftien regels over het
115 Ik heb dat verslag later in mijn dagboek opgenomen.

119

Paramaribo

nog steeds geen contact met hem opgenomen. Henk Venoks
meldde dat het gesprek met Panorama waarschijnlijk morgenochtend in het presidentiële paleis plaats zal vinden.
Ik regelde een gesprek tussen Drieskens en John de Mees, directeur van de Surinam News Agency (SNA). De hoofdredacteur van Panorama ontpopte zich als iemand van beneden de
gemiddelde intelligentie, wat ik trouwens altijd geweten heb.
De vragen die hij stelde, leken nergens op. Een hopeloze zaak.
Later ontmoette ik de Libische diplomaat weer. We raakten in
gesprek over Bouterse. Toen ik over het inschakelen van helikopters tegen Brunswijk sprak, opperde hij: „Desi should ask
the Dutch for helicopters to assist in finding Brunswijk.” Even
vond ik het een prima gedachte. Ik besprak dit met Drieskens,
die er voor voelde Bouterse die vraag te stellen. Maar hoe zou
Nederland kunnen helpen Brunswijk te pakken, als ze intussen
oogluikend deze Robin Hood in het Surinaamse bos steunen
om Bouterse te treiteren?
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interview van Drieskens voor Panorama met de bevelhebber
van Suriname.
We brachten vervolgens samen een kort bezoek aan Van Houten, die zich nu Drieskens erbij was heel anders opstelde, afstandelijk deed en zelfs niet vroeg naar wat Bouterse aan Panorama had verteld. Hij zat wijsheden te verkondigen als hoe
gemakkelijk je de weg kon kwijtraken in de jungle. Nadat
Bouterse had gezegd dat Nederland ook niet wist hoe de
moorden in Rijswijk in elkaar zaten, zou de ambassadeur Desi
hebben geadviseerd zijn uitspraken te temperen „want anders
klapt de zaak met Nederland weer in elkaar.”
Een reporter van Veronica belde en vroeg hoe John Drieskens
aan een visum was gekomen. „Hij had helemaal geen visum,
maar het gesprek met Bouterse heeft al plaats gehad.” Ik adviseerde hem om Drieskens, die al weer is afgereisd, morgenochtend om 09:15 uur op Schiphol te pakken te krijgen.
Henk Venoks kwam langs en vertelde dat Van Houten nu
rondbazuinde dat ik me teveel met Suriname bemoeide. Dat
zou best eens waar kunnen zijn. Ik sloof me in ieder geval uit –
niet gebonden aan de bezopen instructies vanuit Den Haag zoals Van Houten – om als Nederlander en als vriend van onze
voormalige kolonie constructief mee te denken over hoe dit
landje daadwerkelijk geholpen zou kunnen worden. Ik belde
Jules Wijdenbosch die me met „broeder” aansprak. Ik zal nog
bij hem binnenlopen.
2 september 1986

De hele nacht werd ik door sukkels uit Nederland opgebeld die
er geen rekening mee houden dat je ook wel eens wilt slapen.
Ze zochten meestal John Drieskens.
Vanmorgen heb ik van 09:25 tot 11:25 uur met Iwan Graanoogst gesproken in de Memre Boekoe-kazerne. Vlak voor het
einde wandelde Desi binnen. Ik zei hem dat het gesprek met
Panorama super was verlopen: „en ik zit nu niet bij u te slijmen.” Ook vertelde ik hem dat Graanoogst en ik van mening
waren dat hij een dergelijk ontspannen en open gesprek een
keer op televisie zou moeten geven, want eigenlijk ziet niemand hem ooit zoals wij hem gisteren meemaakten. Hij ging
ermee akkoord: „maar laten we eerst dat ding van Panorama
maar even laten uitwerken.” Ik vroeg of het tijd werd om Denise de Hart weer eens in Paramaribo te ontvangen. Hier volgde een beslist „nee” op.
„Wat moet ik nu met die Nahar beginnen,” vroeg ik. „Het is
duidelijk dat hij aan de verkeerde kant staat.”
120

116 Later zou blijken dat Desi Bouterse zich wel degelijk met de man is blijven bezighouden.
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„Wat stelt u voor,” vroeg hij heel slim.
„Het beste is om niets te doen en Nahar in zijn eigen vet gaar
te laten koken, want wanneer je in die zaak duikt, stuit je vrijwel meteen op Bhagwandas. Wat niet wegneemt dat ik bereid
ben die man in de publiciteit te brengen, omdat hij met Brunswijk bezig is, hem waarschijnlijk medefinanciert en bereid lijkt
een miljoen op tafel te leggen om u uit de wereld te helpen.”
We besloten niets te doen.116
Vervolgens sprak ik uitvoerig met Waldemar Henar. „De
Amerikanen zijn zogenaamd lief tegen ons, maar ze zoeken
ondertussen naar alternatieven voor Desi. Vanuit het Caribisch
gebied wordt er terdege naar Suriname gekeken. Voor Washington is het belangrijk omdat wat hiet gebeurt naar dat gebied
zou kunnen overslaan. Toen we dus in 1981 bekend maakten
dat we naar een socialistische staat streefden, brak de hel over
ons los.”
„We hebben wel degelijk progressieve stromingen,” vervolgde
Henar, „maar waarom slagen zij niet? Wanneer we namelijk
wel zouden slagen en het welzijnsniveau voor de mensen zouden opvijzelen, dan zal Washington er wel voor zorgen dat er
weer iets gebeurt wat de vooruitgang de nek om draait. Amerika zorgt ervoor dat dergelijke stromingen in het Caribisch gebied niet voorkomen. Ze worden gewoon vernietigd. De Surinaamse revolutie heeft veel potentie. Zouden we slagen, dan
zou je het door Reagan gevreesde domino-effect in dit gebied
kunnen krijgen. We mogen van Washington niet echt de kans
krijgen om succes te hebben. Ze laten Bouta niet ongestoord
zijn gang gaan. Iedere keer gebeurt er weer iets. We krijgen gewoon de marge niet die we nodig hebben om te stoeien. Hadden we die wel, dan zouden we snel omhoog schieten.”
„Amerikanen zullen militairen in principe steunen,” aldus Henar, „omdat ze meestal van huis uit conservatief zijn. Desi valt
voor hen niet te plaatsen in de traditionele legerhiërarchie. In
Washington zien ze Bouterse als een onregelmatigheid. Hij is
niet te plaatsen, dus daarom is hij een marxist. Daarom wordt
hij niet vertrouwd. Het wordt ons niet toegestaan dat er binnen onze marge een zekere rust zou bestaan. Hierdoor staan
we dus tegen de wanden van die marge te drukken. Desi kan
echt uitstekend luisteren. Tijdens vergaderingen zegt hij soms
heel weinig. Het gebeurt soms dat hij drie uur lang, zelfs zes
uur lang, maar heel weinig zegt. Dan gaat hij de hort op en
spreekt met veel mensen. Dan gaat hij opnieuw de vergadering
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in en luistert. Maar wanneer hij dan uiteindelijk een beslissing
neemt, is het ook een finale beslissing.”
„Onze bevolkingsgroepen,” zei Henar, „zijn gebaseerd op geloof. Kom je daar aan, dan ben je weg. Nu is de bevolking zes
jaar lang met de realiteit geconfronteerd, wat nooit eerder is
gebeurd. Er zijn intussen steeds meer psychisch gestoorde mensen bijgekomen, want zij zien geen kans de nieuwe realiteiten
te aanvaarden of ermee om te gaan. Tot 1980 was het altijd
schone schijn in dit land. Na 1980 kwam de revolutie die als
het ware tot in de slaapkamer doordrong. Veel mensen konden
en kunnen dit niet aan. Zij raakten in de war en vertrokken
naar Nederland. Zij die zijn gebleven, werken aan een echte
nieuwe samenleving. Dit werk zal pas over 25 jaar tot een resultaat leiden.” 117
Ik belde met Naarendorp. Zijn ontmoeting met Bouterse was
prima verlopen. Hij zou om te beginnen nog twee weken in
Paramaribo blijven. Ik was opgelucht en blij want wellicht slagen we er nu in hem voor het denkwerk aan de top te behouden.
Nog laat had ik een gesprek met de Libische diplomaat Mokthar op het terras van Torarica.
3 september 1986

Vanmorgen had ik een ontspannen ontmoeting met Jules Wijdenbosch. Hij vertelde dat Brunswijk weer een aanval bij Albina had ondernomen „om een stukje van Surinaams grondgebied te bezetten. Maar,” zo vervolgde hij, „hij is in onze val
gelopen, zit in een tang en het is afgelopen met hem.”
„Tenzij hij er toch weer uitglipt,” antwoordde ik.
„We hebben hem deze keer bij zijn kladden,” aldus Wijdenbosch. Hij vertelde ook dat gisteren de eerste bestelde helikopter in Suriname was geland „dus het is een stuk gemakkelijker
geworden om hem op te sporen.” Jules zag er goed en uitgerust uit en had alle tijd genomen om samen te praten.
Later kwam Libretto, commissaris van de bosnegers binnen.
„Vaarnold begrijpt dat u hier genoeg over hem hebt gehoord
om verder uit uw buurt te blijven,” zei hij. Terwijl we in gesprek waren, kwam er onverwachts een medewerker binnen
die vroeg om Wijdenbosch en Libretto even op de gang te
kunnen spreken. Tegen Libretto zei hij: „Er wordt op jouw
kantoor al geschoten.” Dat betekende blijkbaar dat Brunswijk
de stad aanviel. De paniek sloeg toe. Libretto verdween als een
117 In mijn dagboek heb ik nog veel meer aantekeningen van dit gesprek.
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haas. Jules zei dat hij spoorslags naar de premier ging. Gedachtig aan de waarschuwing van Henar concludeerde ik dat Torarica ook niet veilig zou zijn. Ik liep met knikkende knieën toch
naar Torarica, pakte mijn spullen, betaalde de rekening en ontdekte dat ook de telefoons niet meer werkten. Gelukkig kon
ik Boris Zhilko toch telefonisch bereiken. „Ik wilde net vertrekken,” zei hij. Hij kwam me onmiddellijk in een auto van
de Sovjetambassade halen. We reden snel naar de residentie van
Igor Bubnov, die overigens afwezig was. Vervolgens ontdekte
ik dat mijn dagboek foetsie was. Boris bood aan het te gaan halen in het hotel. We reden terug naar het hotel. De dames in
de coffeeshop waren vijandig. Mevrouw Lydia verweet me dat
ik een veilig onderkomen had gezocht. Ik dacht: ja mevrouw,
maar u verdedigt Bouterse niet op televisie. De dolle dinsdagsfeer was compleet in het hotel. Ik kon mijn dagboek nog
steeds nergens vinden. We reden naar de SLM omdat ik Atta
Mungra mijn vertrek wilde laten regelen. De man was nog onsympathieker dan ooit te voren, maar hij zei wel dat hij Theo
een telex met verontschuldigingen voor de gang van zaken had
gezonden.
In de ambassadewoning van de USSR had de butler inmiddels
een tafel vol lekkernijen gereed gezet. Ik was er niet echt bij,
want de onrust over het weggeraakte dagboek hield me volledig bezig. Later zou ik het tot mijn grote opluchting in mijn
handtas terugvinden. Overigens legde Mungra uit dat er niets
aan de hand was. Een legerconvooi moest met de pont mee en
kreeg voorrang. Een aantal wachtende automobilisten pikte dit
niet. Een militair loste een schot in de lucht. Paniek brak uit en
de hele stad was in rep en roer. Jonge mannen begonnen plunderingen op de markt en de militaire politie trad op. Dat was
alles. Dus na de lunch keerde ik naar Torarica terug.
Harvey Naarendorp kwam naar het hotel. Hij vertelde dat
Bouterse in hun gesprek volledig open kaart had gespeeld. Hij
had een rapport over Harvey gekregen waardoor hij teleurgesteld was in hem. Later had Bouterse ontdekt dat de bron van
het rapport een crook was, daarom twijfelde hij nu of hij het
rapport wel serieus kon nemen. Bouterse ging zelfs zover om
Harvey het gewraakte rapport te tonen. Ze waren het overigens eens geworden dat de ambassade in Mexico moest blijven:
„Ook al ga ik niet meer terug.” Dit resultaat zal Herrenberg in
de gordijnen jagen. Er werd afgesproken dat Naarendorp voorlopig „onzichtbaar” zou blijven, maar wel weer in het proces
zou worden ingezet. Hij was buitengewoon tevreden met het
resultaat van de ontmoeting. Zijn vrouw Joan deelde in de

■

MEM42-revisie1_MEM 18-11-16 13:25 Pagina 123

1986

■

MEM42-revisie1_MEM 18-11-16 13:25 Pagina 124

vreugde. Zelf ben ik ook blij dat deze stunt is geslaagd, want
dit is in het belang van Suriname.
Harvey analyseerde de kwestie Brunswijk als volgt: „Brunswijk
opereert in overeenstemming met de harde marrontraditie.118
De marron weet zich perfect in het oerwoud te verschansen.
Bosnegers hebben hun eigen economie ontwikkeld, hun eigen
bestuurlijk systeem opgezet. Het gedrag en de cultuur van de
bosnegers werd in een vaste traditie omgezet. Een bosneger zal
nooit een andere bosneger verraden. Dat zou in flagrante strijd
zijn met de overlevering. Daarom is Desi ook niet als een dolle
gaan schieten. Toen Brunswijk begon, was hij trouwens niet
tegen Desi. Hij was vanuit de marrontraditie bezig, viel plantages aan en verdeelde de buit onder de mensen. Hij kocht materialen voor voetbalclubs. Hij arrangeerde feestjes voor de armen. Hij verdeelde rijkdom in het achterland.”
Ik vroeg hoe Brunswijk als militair in de rimboe terecht was
gekomen. „Hij is door Bhagwandas uit het leger gezet. Hij was
recalcitrant en onbruikbaar geworden. Bouta had in zijn optiek
de zaak gewapenderhand overgenomen. Hij besloot op eigen
manier te werk te gaan. Hij pakte het dus op typisch marronse
wijze aan: de stad aanvallen ten behoeve van het binnenland.
De marrons zagen dat niet als misdadig, maar als een traditie.
Er was dus sprake van een marronorde tegenover een stadsorde. Wat je ziet gebeuren, is dat die twee orden nu botsen.
Op een gegeven moment werd Brunswijk gearresteerd. Dit
plaatste de bosnegers en bloc achter hem. Pak je hem, dan pak je
ons ook. Hij bewoog zich aanvankelijk als een authentieke
marron. Bovendien zat hij op dezelfde lijn als Desi wat betreft
de toekomst van Suriname. Er was geen tegenstelling met het
gezag in Paramaribo. Desi had zich dan ook voorbereid om de
Brunswijk-affaire tactisch te ontmantelen. Maar Bhagwandas
pakte die zaak op Hindoestaanse wijze aan en liet een dorp
voor Brunswijk boeten door het te plunderen en er huis te
houden. Het resultaat was dat de bosnegers als één man achter
Brunswijk herenigd waren. Daarbij werd dus ook een kind gedood. Pas toen is Brunswijk zich als anti-Bouta-guerrilla gaan
opstellen.”
„Vervolgens zijn mensen als André Haakmat zich bij Brunswijk gaan aansluiten,” vervolgde Harvey. „In zijn hart is
Brunswijk helemaal niet anti-Desi. Hij zei steeds tegen zichzelf: ‘Ik doe dit voor de mensen.’ Voor zijn besef van goed en
kwaad was wat hij deed helemaal geen misdaad. Plantagehou118 De marrons zijn van oorsprong weggelopen slaven.
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ders beroven was voor hem een nobele bezigheid. Om Brunswijk de leider van een misdadige bende te noemen, was even
dom als destijds de Cottica-negers in het oosten van Suriname,
later aangeduid als Boni’s, uitmaken voor brandstichters door
de Hollanders. Brunswijk werd dus een potentiële revolutionair die in de misdadige hoek werd gedrongen. Hij werd overgenomen door krachten vanuit Nederland, die zich achter een
rookgordijn verschuilen. Brunswijk is dus geen Robin Hood
meer. Nu hij geen banken meer kan beroven, moet hij geld
pakken waar hij kan. Hij gaat zijn uiteindelijke ondergang tegemoet. Zijn huidige ondersteuners zullen hem voor zijn raap
schieten wanneer het hen zo uit komt. Ze zullen proberen de
liquidatie van Brunswijk in de schoenen van Desi te schuiven.
Want ze willen de actie van Brunswijk nu met huurlingen
voortzetten. Wanneer Brunswijk eenmaal geen poen meer
vangt, zal hij ook niet langer Boni kunnen spelen. Desi wil
proberen Brunswijk langs niet-militaire weg uit te roken. Hij
kan nu bij Albina klem zijn gezet, maar waar het om gaat zijn
de fuckers die hem steunen. Desi wil hem van die backers losweken en vooral niet neerpaffen, want dat zou niet slim zijn.”
Henk Venoks kwam me halen voor de vlucht naar Amsterdam.
Een medewerker van de KLM bracht me naar Zanderij. Ik gaf
daar nog een televisie-interviewtje.
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AMSTERDAM

4 september 1986

Amerbos
Het eerst wat me op Schiphol onder ogen kwam, was de voorpagina van De Telegraaf over hoe in Albina, na urenlange gevechten met de guerrilla’s van Brunswijk, de plaatselijke kazerne in brand was geschoten. Geschreven door Arnold Burlage
natuurlijk.

Alle bladen doen aan de hetze mee. Het Parool had deze kop:

en ook het NRC Handelsblad deed een duit in het zakje:

Krantenlezers in Nederland krijgen zo de indruk dat Suriname
in brand staat, en natuurlijk is voor iedereen Desi Bouterse de
126
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Newsweek, 1 september 1986
NRC Handelsblad, 26 augustus 1986.
The New York Times, 27 augustus 1986, Ishan Hijazi.
The New York Times, 30 augustus 1986, Philip Taubman.
The New York Times, 1 september 1986, Philip Taubman.
Zie Memoires 1975-1976.
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kwaaie pier. Ik blijf van mening dat hij wel een goede kans
maakt alle ellende te overleven, en er uiteindelijk toch iets van
te maken. Ik denk natuurlijk wel eens: zou hij het wel kunnen?
Want vooral hoe hij Harvey Naarendorp op volkomen ondeugdelijke gronden aan de kant had geschoven, doet me toch
wel aan hem twijfelen.
Ik had er geen benul van dat er al 1.500 satellieten rond onze
planeet suizen. In februari lanceerden de Sovjets de MIR, hun
derde generatie ruimtestation. De Amerikanen maken zich nu
zorgen dat ze achterliggen.119
Corazon Aquino, de president van de Filippijnen, heeft tijdens
haar bezoek aan Indonesië van die fijne mijnheer Suharto te
horen gekregen dat zij er beter aan zou doen „het communisme in haar land uit te roeien voor het te sterk wordt”.120 De
man die volgens conservatieve berekeningen het uitmoorden
van één miljoen Indonesiërs in 1965 en 1966 op zijn conto
heeft staan, ging er zelfs prat op en wees zijn bezoekster op zijn
jarenlange „ervaring” op dit gebied. De man is totaal schaamteloos, wat in fundamentele strijd is met de Indonesische adat.
Ook rond Libië is weer van alles gebeurd. De commandant van
de NAVO, de Amerikaanse generaal Bernard Rogers heeft
Khadaffi weer met zijn beruchte B-52 bommenwerpers gedreigd. Vernon Walters is door Reagan opnieuw naar WestEuropa gestuurd om „de bondgenoten” de sancties tegen Libië
te laten opvoeren en vooral geen olieproducten van dat land te
kopen. President Hafez al-Assad van Syrië is juist naar Tripoli
gereisd om te beloven dat agressie tegen Libië in Damascus zal
worden geïnterpreteerd als agressie tegen Syrië.121
Op 30 augustus is de correspondent in Moskou voor U.S.
News & World Report, Nicholas Daniloff gearresteerd op het
moment dat hij een pakketje in ontvangst nam van een Russische kennis, dat twee kaarten bevatte waar top secret op stond.
Washington staat op zijn kop.122 Op 31 augustus werd uit Moskou bericht dat de KGB de Amerikaan Nicholas Daniloff van
spionage-activiteiten heeft beticht.123 Het verbaast me allerminst. Ik ken mijn pappenheimers.
In Finland is oud-president Urho Kekkonen overleden. Ik heb
die man in Helsinki geïnterviewd en bewaar prettige herinneringen aan hem.124
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Henk Herrenberg heeft op de conferentie van niet-gebonden
landen in Harare gevraagd om de Nederlandse inmenging in
Suriname te veroordelen. Op een persconferentie viel hij het
Nederlandse beleid en de steun voor Brunswijk, fel aan. Mijns
inziens volkomen terecht.
5 september 1986

John Drieskens gaf de hele band van zijn gesprek met Bouterse
aan Bottse van Radio STAD, een aartscontra. Ze mogen er tien
minuten van uitzenden. Ik vroeg Drieskens of hij gek was geworden. „Stel je voor dat ik na tientallen banden met Georgii
Arbatov in Moskou te hebben opgenomen, die zo maar zou afgeven aan een radiostation!” Ik voegde eraan toe: „Als Desi
ooit iets overkomt, zou je anderhalf uur exclusief gesprek met
hem op de band hebben staan. Nu geef je de hele bups zo maar
mee, en je begrijpt dat ze de andere 80 minuten ook allang
hebben gekopieerd.” Maar nee, hij had slechts aan publiciteit
voor het komende artikel gedacht. Ik vind het achteraf afschuwelijk dat ik met die man in zee moest gaan om die 10.000
gulden in de wacht te slepen om op eigen kracht naar Suriname te kunnen gaan.
Drieskens vertelde tegen het Haarlems Dagblad te hebben gezegd Bouterse een aardige man te vinden. Hij werd er meteen
over aangevallen. We kennen die Nederlandse fratsen. Precies
zo ging het met Sukarno.
De drukproef van mijn boek Zaken doen is gearriveerd. Niet
best. Er moet nog veel aan gebeuren. Ik zal zelf een namenregister maken.
6 september 1986

Theo belde dat hij een slijmtelex van Atta Mungra, presidentdirecteur van Surinam Airways had gekregen. Hij zal me een
aantal documenten sturen om me te laten zien wat hij al in het
belang van de SLM had ondernomen.
Henk de Mari belde. Hij wilde alles weten over Suriname.
„Beschouw het maar als een investering. Ik ga toch op 1 januari met pensioen.” Ik piekerde er niet over en vertelde hem
niets.
Volgens NRC Handelsblad heeft Suriname voor het eerst een
helikopter ingezet in de strijd tegen Brunswijk. Maar het toestel scheen al vrijwel meteen onherstelbaar beschadigd te zijn
en staat weer aan de grond. Wat hebben ze nu weer uitgespookt?
Het gesprek van Ria Bremer met prins Claus voor de AVRO be128

HILVERSUM — Voor prins Claus is
de monarchie niet iets „dat voor de eeuwigheid is vastgesteld vanuit een soort
onveranderlijke wetmatigheid”.
Dat zegt hij in een interview met Ria
Bremer, dat de AVRO morgenavond ter
gelegenheid van zijn zestigste verjaardag
uitzendt. De Rijksvoorlichtingsdienst
verbood de AVRO het interview van te voren aan journalisten te laten zien.
„Voor mij is in wezen de staatsvorm,
of die republiek is of monarchie, niet van
zoveel belang. Van wezenlijk belang is
het behoud van de waarden die in een
land als Nederland hoog gehouden moeten worden. Mensenrechten, democratische rechten, de hele democratische besluitvorming, de mondigheid van de
burger en ook het recht aan deze mondigheid vorm, inhoud en uitdrukking te geven. Dat zijn eigenlijk waarden die voor
mij veel belangrijker zijn en waarvoor ik
wel op de barricaden zou gaan. Ik zou als
ik nog de kracht heb – ik hoop niet dat het
ooit nodig zal zijn – maar voor dit soort
dingen zou ik mij altijd willen inzetten.”
Prins Claus erkent dat hij de persoonlijke consequenties van een huwelijk met
een kroonprinses destijds niet goed heeft

ingeschat.
„Ik had geen idee wat een monarchie
inhield. Ik heb een tijdlang gedacht: ik zit
nu in de Duitse diplomatieke dienst, misschien kan ik een post op een Nederlandse ambassade krijgen en dan gaan we ergens naar Afrika of naar Zuid-Amerika.
Nou ja, een beetje naïef. Wat het betekent
om de hele tijd in een glazen huis te zitten, min of meer dan, dat gevoel, dat kun
je ook niet inschatten. Het is veel moeilijker dan ik had gedacht dat het zou zijn.”
Over zijn psychische problemen,
waarvoor hij enige tijd in een Zwitserse
kliniek is behandeld, antwoordde hij op
vragen van Ria Bremer: „Als je onder
pijn verstaat lichamelijke pijn, had ik
geen pijn, maar wel, als u het zo wilt omschrijven, zielepijn. Pas nadat ik hersteld
was, heb ik beseft hoeveel mensen in
onze samenleving dat ook hebben doorgemaakt en er ook doorheen zijn gekomen. Maar ik besef ook dat er mensen in
onze samenleving zijn die er nu nog onder lijden en naar hen gaat mijn bijzondere sympathie uit, omdat ik wéét wat het
betekent. Het is het meest verschrikkelijke wat een mens kan overkomen.”

Ik belde John van Haagen. „Journalisten vallen je aan omdat je
niet tot hen behoort. Jij hebt een geheel eigen stijl en ethiek.
Ze vallen je ook niet aan op onwaarheid of feiten. Ze vallen je
aan en bewijzen dat ze voor broodheren schrijven.”
In 1975 las ik Edmund Wilsons dagboeknotities The Twenties.
Nu zijn The Fifties verschenen. Dat wil zeggen: Leon Edel
heeft Wilsons dagboeken en notities over die periode in een
boek van 663 pagina’s samengevat.
Joseph Frank werkt aan een vijfdelige biografie van Dostojevski. Het derde deel, 1860-1865, is zojuist verschenen.126 Van
1850 tot 1859 heeft Dostojevski in gevangenschap in Siberië
doorgebracht; een periode die zijn ontwikkeling als mens,
schrijver en denker gunstig had beïnvloed. In Siberië veran125 NRC Handelsblad, 5 september 1986.
126 Joseph Frank, Dostoevsky: The Stir of Liberation, 1860-1865, Princeton University
Press, Princeton, 1986

129

Amsterdam

vestigt in grote lijnen wat ik in mijn boekje over hem heb geschreven.125
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derde hij van „a hypersensitive prima donna flushed with
overnight literary success into a serious and confident artist”.
Dostojevski’s ervaringen in Siberië „haunted him for the rest of
his life and provided an inexhaustible stock of material that
both inspired and terrified him”. Dostojevski is de Alexander
Solzjenitsyn van de negentiende eeuw. Tsaar Nicholas I verleende Dostojevski gratie van executie „on charges of conspiracy”. Solzjenitsyn werd uitgewezen, waarna hij in de Verenigde
Staten terechtkwam.127
7 september 1986

Ik heb Lex Poslavsky aan de telefoon gevraagd of hij het AVROgesprek met Claus had gezien. Tegen het einde was hij weggelopen. „Het was een karikatuur van een middelbare ambtenaar.
Wanneer hij een cliché in de buurt had, sleepte hij het erbij.
Geen enkele originele gedachte. Ik zou er vergif op durven in
te nemen, dat Willem Alexander beslist geen halfbroertje heeft
in Parijs. Dat is natuurlijk ook wat Beatrix in Claus heeft aangetrokken, die volstrekte voorspelbaarheid. Bij Claus weet je
een maand van te voren hoe laat hij zijn sokken zal uittrekken
en dat hij met zijn linkersok begint.”
Toen ik opmerkte dat Claus grotendeels van zijn ziekte genezen leek, antwoordde Lex dat dit soort gevallen – behoudens
sommige uitzonderingen – al sinds hij tot psychiater werd opgeleid doorgaans te genezen was. Ook vroeg ik hem of hij het
artikel had ontvangen over Freud senior, die zijn zoon zou
hebben verkracht. „Wim, bespaar je de moeite om mij rioolschrijverij door te sturen.” 128
Een PanAm Boeing 747 met 398 personen aan boord is in Karachi gekaapt.129 Tijdens een schietpartij en het ontploffen van
granaten zijn vijftien mensen om het leven gekomen en vele
gewond. Twee van de kapers werden gedood door Pakistaanse
commando’s, twee andere werden gevangen genomen. De
aanslag van gisteren in Karachi werd vandaag gevolgd door een
aanslag op een Joodse synagoge in Istanboel waarbij 21 personen om het leven zijn gekomen.130 De terroristen kwamen
binnen, vermomd als fotografen. Onder de doden waren zeven
rabbi’s. Aangezien Washington de pik heeft op Khadaffi, ben
ik benieuwd hoe ze het zullen draaien om Libië de schuld te
geven. De Amerikanen noemden de Vietcong ook terroristen.
127
128
129
130

The New York Times, 31 augustus 1986, Harlow Robinson.
Psychology Today, augustus 1986, Alan Elms.
The New York Times, 6 september 1986, Steven Weisman.
The New York Times, 7 september 1986, Henry Kamm.
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131 NRC Handelsblad, 26 augustus 1986.
132 Zie bijlage 23.
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Het was een wel heel dure les – 56.000 Amerikanen moesten
sneuvelen – om te leren inzien dat de Vietcong vrijheidsstrijders waren. Hetzelfde geldt voor het Nabije Oosten. Wanneer
zullen ze dat erkennen?
Het doet me denken aan de misdadige praatjes van de vertrekkende Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, de vlerk Paul
Bremer, in gesprek met Jan Gerritsen van NRC Handelsblad. Wat
was de kop van het gesprek: DREIGEN MET GEWELD IS ESSENTIEEL VOOR EEN EFFECTIEVE DIPLOMATIE. De idioot haalt alles
door elkaar. „Het gebruik van geweld is op zichzelf niet immoreel. Het gewelddadig verzet tegen de Duitse invasie in 1940
was een moreel gerechtvaardigd gebruik van geweld.” 131 Jan
Gerritsen spreekt niets tegen. Zoals Hitler Nederland bezette,
zo hebben de Joden Palestina bezet. Dus de Arabieren hebben
het volste recht zich gewelddadig te verzetten, exact zoals wij
dit in de oorlog deden met het opblazen van treinen bijvoorbeeld. Op dezelfde gronden hadden de Vietcong het volste
recht de invasie van Amerikaanse legers in Zuidoost-Azië te
keren. Het verraderlijke is tegenwoordig dat de Amerikanen
nu bij voorkeur geen militaire invasies meer organiseren, maar
via CIA-coups werken die Gauleiters voor Washington aan het
bewind moeten brengen, zoals Lon Nol in Cambodja en Suharto in Indonesië. Op die manier kan de imperialistische
plundering van Zuidoost-Azië via lokale zetbazen – in plaats
van door uit Europa of Amerika geïmporteerde gouverneursgeneraal – ongestoord worden voortgezet.
Paul Bremer toont hoe geschift Amerikanen tegen de soevereine rechten van anderen aankijken. Voor die cowboys geldt
maar één recht en gebod: het Amerikaanse politieke en economische belang, dat globaal is en door Washington als vanzelfsprekend wordt gezien. Geen wonder dat deze 45-jarige kemphaan reizend ambassadeur tegen het terrorisme wordt. De man
heeft zelf de mind van een terrorist, maar omdat hij Amerikaanse belangen dient, is hij geen terrorist maar een patriot. Ik vrees
dat Arabische vrijheidsstrijders ook patriotten zijn, al noemt
Washington hen terroristen.
Ik woonde een openbare vergadering ter ondersteuning van de
Surinaamse Revolutie bij in De Koperen Knoop.132 Eigenlijk
moet ik niet naar dergelijke bijeenkomsten gaan. Ludwig van
Mulier verkondigde dat Ronnie Brunswijk over één week zou
zijn opgerold. Ik hoop het van harte, maar ben er allerminst zeker van, ook gezien de werkelijke houding van het binnenland.
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Ronald Reagan heeft Gorbatsjov geschreven ten bate van een
snelle vrijlating van de journalist Daniloff.133 De president
noemt hem „onschuldig”. Dat zal de CIA de oude heer in het
Witte Huis best op de mouw hebben gespeld. Gennadi Gerasimov, de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse
Zaken, heeft officieel meegedeeld dat Daniloff formeel in staat
van beschuldiging is gesteld als Amerikaanse spion.134 Wat nu?
29 in Moskou gestationeerde journalisten – onder hen ongetwijfeld nog meer CIA-spionnen of collaborateurs – hebben
Michail Gorbatsjov de volgende brief geschreven:
We, American journalists accredited
in Moscow, wish to express to you our
profound dismay over the arrest and detention of an esteemed colleague and valued friend, Nicholas Daniloff of U.S.
News & World Report. We feel strongly
that Mr. Daniloff is the innocent victim
of an unnecessary action on the part of
representatives of the Soviet Committee
for State Security.
During a distinguished career as a correspondent covering the Soviet Union
and the U.S. State Department, Mr.
Daniloff has earned a reputation for honesty and integrity. He deserves treatment
in full accordance with Soviet law, which
prohibits false arrest, false witness and
the fabrication of false evidence.
We also believe that the actions
against Mr. Daniloff are an attempt to in-

timidate every member of the media
community in Moscow. They hamper us
in performing our professional responsibilities, thus violating the Helsinki accords of 1975 that were signed by the Soviet Union.
In recent months we have witnessed
greater openness in Soviet society and on
the part of the Soviet leadership. We feel
the Daniloff arrest threatens to put new
barriers in the way of East-West understanding and to undermine the improved
relations between the Western media and
the Soviet Government.
We appeal to you as a Soviet leader of
the new generation to live up to the spirit
of Helsinki and Geneva: Correct the injustice that is being committed against
Nicholas Daniloff and restore him to his
family and his friends.

8 september 1986

George de Koekoek, chiropractor op Amerbos, heeft mijn rug
rechtgetrokken vanmorgen. Mevrouw de Koekoek protesteerde tegen het woord „bottenkraker”, al hoorde ik mijn rug kraken. „Je noemt een chirurg toch ook geen slager,” zei ze.
Spanningen tussen Indonesië en Australië nemen toe omdat er
in dat laatste land steeds meer kritische artikelen en boeken
over de schurk Suharto verschijnen. Het is nu aan Australische
militaire vliegtuigen verboden op Indonesische grondgebied te
landen. Een eerste stap naar een verdere escalatie.
Newsweek maakt de balans op, tien jaar nadat Mao van het toneel is verdwenen.135 De veranderingen zijn fundamenteel en
133 The New York Times, 7 september 1986.
134 The New York Times, 7 september 1986, Felicity Barringer.
135 Newsweek, 8 september 1986.

132

9 september 1986

André Spoor heeft Ronald Gase uitgenodigd om te bespreken
hoe zijn nieuwe boek over oud-premier Beel in Elseviers gepresenteerd zal worden.
Ik heb in Hilversum enkele uren met Dirk Keijer zitten praten.
Hij was geïnteresseerd na te gaan of er iets in Suriname gedaan
zou kunnen worden, en dacht dat Zweden of Oostenrijk de
beste ingangen tot Paramaribo zouden opleveren.
We spraken over de situatie in Moskou. Volgens Keijer zal de
Sovjet Unie de huidige problemen niet te boven kunnen komen zonder dat het huidige communistische systeem zal worden bijgeslepen en gewijzigd. Hij benadrukte dat Anatoly Dobrynin, jarenlang ambassadeur in Washington, op dit moment
de belangrijkste man voor de buitenlandse politiek in het
Kremlin is en niet Georgii Arbatov. Ik betwijfel dit maar, het is
zijn mening. Daniloff was volgens hem schuldig. Hij verwacht136 Het was allemaal weer geklets van Baaij. Er gebeurde niets.
137 The New York Times, 31 augustus 1986.
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erg ingrijpend geweest, maar blijven onder de banier van de
hamer en sikkel staan. Deng Xiaoping „leads the pack”. Ik
denk dat wat nu in China in gang is gezet, over vijftig jaar van
doorslaggevende invloed op het wereldgebeuren zal zijn.
Mijn oude „vriend” Pieter Baaij belt weer eens. Ik heb hem indertijd aan de Cubaanse ambassadeur in Den Haag voorgesteld
om te zien of dat land geholpen kon worden. Hij zegt voor
twee miljoen gulden pompen voor olie-installaties aan Havana
te kunnen verkopen. „Dat betekent tien procent voor jou oftewel twee ton.” Hij voegde eraan toe: „Je kunt met mijn zoon
naar Cuba gaan.” Ik zei contact te zullen opnemen met ambassadeur Diaz. In werkelijkheid dacht ik: ik ken die praatjes van
tonnen en miljoenen verdienen. Ik zal eerst maar eens gaan horen wat er van waar is.136
Erik Eckholm schrijft over studies die een nieuw licht zouden
werpen op de mentale capaciteit van dolfijnen. „The dolphins
took a different path of evolution. To compare the minds of
the whales and the terrestrial mammals is like comparing apples
and oranges.” 137 Het is waar dat je zowel met een hond als met
een dolfijn met ballen kan spelen. Misschien zelfs beter dan met
een chimpansee, want die schijnt sneller op een spelletje te zijn
uitgekeken. „Whales and dolphins did not evolve more complex brains because life under water does not require the diversity of sensory systems and responses that life on the land does,”
zo noteerde Erik.
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te dat Reagan de zaak zou laten wegebben, want straks komt
Moskou met de bewijzen en dan zou de CIA met de billen
bloot moeten.
Ik vroeg of ik even naar de secretaresse van Wibo van de Linde
bij de AVRO mocht bellen over een mogelijke reis van een televisieteam naar Suriname, waarmee Iwan Graanoogst al akkoord was gegaan. Dirk waarschuwde me: „Vergeet niet Willem, dat deze Wibo in de zak van de CIA zit. Je begrijpt toch
wel waarom hij zijn baan bij de AVRO en Time heeft gekregen?
Henk de Mari heeft de zaak tegen Investronic138 indertijd als
eerste in De Telegraaf aan de orde gesteld, omdat hij alle gegevens van BVD had gekregen.” Hij vond dat ik Desi Bouterse
moest waarschuwen dat Van de Linde met inlichtingendiensten
samenwerkte.139
„Maar als Fons van Westerloo met ons meegaat, dan hoeft
Bouterse toch niet te weten wie de schurken zijn? Hij weet dit
soort zaken langzamerhand zelf wel. Hij heeft al veel geleerd.”
Keijer had belastingaanslagen van 50.000 en 70.000 gulden op
het huis aan de Utrechtsestraatweg in Hilversum gekregen, dus
ze hebben besloten de tent te verkopen en permanent in Monte Carlo te gaan wonen. De Ferrari wordt ingeruild tegen een
Porsche, die 230.000 gulden kost in de winkel, maar 132.000
rechtstreeks uit de fabriek. Hij vertrekt 22 september weer naar
Moskou. Hij zal kijken wanneer hij naar Suriname zou kunnen
gaan, in combinatie met een bezoek aan Brazilië. Over Suriname zei hij: „Met de hervatting van de ontwikkelingshulp aan
Paramaribo in zicht, zien we Brunswijk op het toneel arriveren en het touwtrekken om de poen is al begonnen.” Zijn
vrouw Inge die bij ons gesprek aanwezig was, voegde toe nog
psychologie te willen gaan studeren om op Dirk te kunnen
promoveren.
De brieven en dagboeknotities uit Indonesië (1946-1949) van
Hendrik Boon, toen de hoogste adviseur voor Buitenlandse
Zaken in Indonesië, zijn door de historici Cees Wiebes en Bert
Zeeman tot een boek verwerkt. Nu begrijp ik pas waarom
Boon in 1956 zo de schurft aan mij had: hij was een Sukarnohater, want hij zat in de periode dat Bung Karno won zelf in
Indonesië.140
Ik telegrafeerde Desi Bouterse over het verzoek van de
141
AVRO.
138 Het bedrijf van Keijer dat in opspraak kwam wegens handelsbetrekkingen met de
USSR.
139 Later zou ik ontdekken dat Keijer zelf een spion was.
140 NRC Handelsblad, 9 september 1986, Peter Schumacher.
141 Zie bijlage 24.
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10 september 1986

Ambassadeur Antonio Diaz is terug uit Havana en had Carlos
Rafael Rodriguez gesproken. Het probleem was dat Fidel Castro zelf met schrijverij bezig was waardoor ons plan moest worden uitgesteld. Ik antwoordde geen zin te hebben langer op
Rodriguez te moeten wachten. Ik zei me te laten voorlichten
welke financiële aanspraak ik kon doen voor het werk wat ik
voor het beoogde boek reeds had gedaan.
11 september 1986

De Volkskrant meldt dat de rebellen van Brunswijk een helikopter hebben neergeschoten die Suriname van Brazilië had
gehuurd. Het Nationale Leger is er nog niet in geslaagd het
toestel te bergen. Ik voel me haast schuldig aangezien ik bedacht had met een helikopter de door Nederland opgestookte
idioten in de jungle op te sporen. Er zouden Braziliaanse piloten zijn gebruikt, die blijkbaar het klappen van de zweep van
gevechten in de jungle nog niet onder de knie hebben. Haakmat, die nu leider van het Surinaamse Volksverzet tegen Bouterse is, geeft de Volkskrant een Münchhausen-interpretatie. De
Surinaamse regering zou de Brazilianen hebben gedwongen
genoemde militaire vlucht tegen Brunswijk uit te voeren. Het
blijft een eeuwige zwabberaar deze Haakmat. Het ene moment
geeft hij mij brieven mee in de hoop bij Bouterse weer binnen
te komen en nu klets hij dit allemaal.
135
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Anton Burlage vervolgt zijn anti-Bouterse campagne op de
voorpagina van De Telegraaf met een verhaal over fosforbommen.
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Bart in ’t Hout van de AVRO belt, dat de gezamenlijke omroepen via Peter Brusse nu formeel een interview met Desi Bouterse hebben aangevraagd, wat ze natuurlijk nooit krijgen. De
AVRO, die via mij bezig is, zou er pro forma onder hebben gestaan. Veronica had in de vergadering gezegd dat ik het hen
ook had aangeboden. Ja, misschien vorig jaar maar zeker niet
nu. Vervolgens belde Willibrord Frequin voor de KRO of ik
voor Brandpunt iets met Bouterse zou kunnen regelen.
Ik lunch met Peter en Eduard op Amerbos, met door Peter
meegebracht Brabants krentenbrood. Later prepareerden Peter
en ik ons favoriete visje en zijn daarna ver de polders in gereden.
Panorama is verschenen. John Drieskens heeft op een schandelijke manier een foto van mij, die hij, zogenaamd voor de grap,
in mijn slaapkamer nam, in zijn blad gezet. Peter adviseert mij
niet te reageren en te doen alsof ik niets heb opgemerkt. Maar
ik ben natuurlijk woedend, want je kan geen hond vertrouwen.142
Edo Brandt stookte vandaag de zaak weer eens flink op in De
Telegraaf: Bouterse wordt nu opgevoerd als de hoofdfiguur in
een samenzwering om Suriname te gebruiken als doorvoerhaven voor cocaïnetransporten uit Latijns-Amerika.

En eveneens in De Telegraaf van vandaag, maar dan weer op
een ander pagina, wil Arnold Burlage niet voor collega Brandt
vanuit Miami onderdoen en wordt Suriname ervan beschuldigd dat door Nederland geschonken medicijnen ter waarde
van drie miljoen gulden via de zwarte handel in het buurland
Guyana terecht zouden zijn gekomen. Het valt niet te onderschatten welk effect dit soort propaganda op de publieke opinie
ten aanzien van Bouterse en Suriname moet hebben.

142 Panorama, nr. 38 1986, zie bijlage 25
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Er is een brief van Wim Hazeu binnengekomen, die voor zichzelf spreekt. Peter las het epistel en noemde Hazeu „een draaikont”, wat hij ook is. Hij wil dus subsidie en centen zien bij de
verdere uitgave van de Memoires.143
Er stond gisteren trouwens nog een breed uitgemeten kop in
De Telegraaf om Bouterse verder verdacht te maken.

Peter wees me op een andere reportage in deze krant over „het
mooiste muziektheater ter wereld”. Het ging over de nieuwe
monstruositeit, die langs de Amstel is verrezen en die nauwelijks gunstig afsteekt bij de kazerneachtige reus een stukje verderop, welke voor het glorieuze nieuwe gemeentehuis moet
doorgaan. „Moet je die Hollandse zelfoverschatting horen,” aldus Peter.
NRC Handelsblad viel gisteravond in de bus en warempel dit
avondblad bleef evenmin achter met het zwartmaken van Desi
Bouterse. Op de voorpagina een verhaal Hans Maarten van
den Brink, compleet met een kaartje over „de cocaïnestromen
vanuit Latijns-Amerika” natuurlijk alle vier richting Paramaribo en Bouterse.144 Het resultaat van al dit geklier is uiteraard
dat heel Nederland Bouterse langzamerhand ziet als een drugsbaron.

143 Zie bijlage 26.
144 NRC Handelsblad, 11 september 1986.
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Vanmorgen zag Arnold Burlage kans zichzelf te overtreffen
met een artikel onder een enorme en sensationele kop waarin
hij beweert dat bij een „bloedig gevecht” nabij Zanderij maar
liefst dertig doden zouden zijn gevallen. Het valt niet te onderschatten hoe de Surinaamse gemeenschap hier in verwarring
wordt gebracht door dergelijke desinformatie.
Ik ontmoette om 09:30 uur de president-directeur van de SLM
Atta Mungra in het Novotel. Hij had naaar aanleiding van het
bericht in De Telegraaf Henk Venoks in Paramaribo gebeld en
te horen gekregen dat er noch in Paramaribo, noch bij vliegveld Zanderij door wie dan ook maar één schot was gelost.
Al vroeg vanmorgen hoorde ik op de BBC dat er iets in Suriname aan de hand was: Bouterse leidt er een marxistisch regime.
Wanneer je werkelijk weet wat er speelt in Paramaribo, erger je
je groen en geel aan dergelijk geklets in de ruimte, en deze
prietpraat wordt dan ook nog vertolkt door de prestigieuze
BBC.
Henk Thomas vulde een uitgebreid commentaar in de Volkskrant onder de titel BOUTERSE HEEFT WEINIG MEER TE DROMEN
OVER. Het wordt voorgesteld alsof Bouterse op zijn laatste benen zou lopen, ook al noemde hij zichzelf in Panorama deze
week „een geboren winnaar”. Weer een collega die de beste
stuurman op het droge is. Waarom gaan deze types zelf niet
naar Suriname, zoals ik doe? Misschien mogen ze niet van hun
superieuren?
Henk de Mari was ook gealarmeerd en belde me in paniek op.
Ik had al contact opgenomen met Carlo Spier in Den Haag, die
alleen maar zei: „Die lui die dat schrijven zijn gek. Er is niets
gebeurd en er is niets van waar.”
De Mari belde later opnieuw. „Willem, er liggen veertien lijken in het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo.”
„Dat wil ik best geloven maar die mensen die zijn overleden
hebben niets te maken met Ronnie Brunswijk of een schietpartij van de contra’s.” Ik benadrukte dat de informanten van
Arnold Burlage De Telegraaf gebruiken voor hun politieke spelletjes en dat een krant die zich op die manier laat gebruiken
geen papier waard was. „Behandelt Burlage niet defensie voor
de krant,” vroeg De Mari.
„Weet ik veel. Dat weet jij beter dan ik.”
De Mari antwoordde: „Ik vind het inderdaad schandelijk wat
hier in mijn krant gebeurt, maar ik heb nog een paar jaar te
gaan voor ik met pensioen ga.”
„Ik dacht,” zei ik, „dat je 1 januari vertrok.”
138
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Ik heb Eduard bezocht in zijn nieuwe studio aan de Westerkade 3d. Het is een superplek vrijwel in het hart van de Jordaan.
Hij was lief en hartelijk.
Er stond opnieuw een alarmerende leugen in De Telegraaf. Volgens deze krant nadert het „legertje van Brunswijk” Paramaribo.
Van den Brink meldde dat commandant Etienne Boerenveen
tot tweemaal toe op de in het geheim opgenomen videoband
in Miami heeft gezegd, dat de regering in Paramaribo honderd
hectare grond beschikbaar wilde stellen voor de bouw van een
cocaïnelaboratorium.145 Het zou kunnen dat Desi Bouterse en
zijn vrienden de gedachte van Vaarnold zijn gaan uitwerken
om met het verbouwen van hasj financieel onafhankelijk te
worden van Den Haag. Dit zou kunnen zijn ingegeven door
de voortdurende chantage van Suriname met CONS-gelden
door Nederland, omdat de „kinderen” in de voormalige kolonie stout zijn geweest. Althans met die suggestie kan men zijn
gaan spelen. Daarop is de val voor Boerenveen gezet. Tegelijkertijd is vanuit Nederland een soort guerrilla-oorlogje tegen
Bouterse ontketend, om het te doen lijken of de onderlinge
keet in Paramaribo uit zichzelf is ontstaan. Ik bemoei me ook
145 NRC Handelsblad, 12 september 1986.
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„Nee, nog even. Ik moet voorlopig van mijn salaris nog de
huur betalen.”
In de Kleine Komedie werd
een themadag georganiseerd
ter herinnering aan Anton
Constandse, mijn eerste „leermeester” in de journalistiek,
bij wie ik – dankzij Henk Hofland – in 1953 op de redactie
buitenland van het Algemeen
Handelsblad terecht kwam.
Hij was een man met wie ik
altijd een uitstekend contact
heb gehouden en die ik zeer
heb gewaardeerd. Ik denk ook
dat hij zowel Hofland als mij een weg heeft gewezen hoe het
nieuws te interpreteren en hoe naar de wereld te kijken.
Vrijwel alles wat ik hier vandaag beluisterde, overtuigde me
andermaal dat de meeste chips in deze contreien in een ander
epoque lijken te zijn geprogrammeerd.
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met Suriname maar heb wel andere uitgangspunten dan de semikoloniale stokers in Den Haag, die nog altijd geen streep onder het voormalige overzeese gebied hebben gezet en weigeren
naar Suriname te kijken als „buitenland”. In het dekolonisatieproces met Indonesië is precies hetzelfde gebeurd.
Er is veel in te halen met lezen. „Chili is in oorlog tegen het
marxisme,” beweert de smeerlap generaal Augusto Pinochet,
de man die door Nixon en Kissinger in het zadel werd geholpen door de moord op de democratisch gekozen, marxistische
president Salvador Allende. Er is een aanslag op de 70-jarige
fascist gepleegd, waarbij vijf lijfwachten om het leven kwamen.
Dankzij Washington zitten de Chilenen alweer dertien jaar met
deze militaire dictatuur opgezadeld. „The crude repression of
people hungering for democracy is by now a familiar story,” aldus de The New York Times.146 Waarom blijven wij eigenlijk
bondgenoten van de Verenigde Staten? Wie kan dit uitleggen?
„Is the US a bully,” vroeg Tom Wicker zich af.147 Robert Mugabe sprak tijdens de opening van de vergadering van de Beweging van Niet-Gebonden Landen in Harare over het Amerikaanse „international bullyism”. Mugabe noemde het
bombarderen van Libië en de steun aan contra’s in Nicaragua
en Angola. Nauwelijks had hij gesproken of Washington
maakte bekend dat Corazon Aquino de communisten in de Filippijnen harder zou moeten aanpakken, zoals ook de Amerikaanse Seyss-Inquart in Indonesië, generaal Suharto haar onlangs adviseerde. Onmiddellijk liet Washington weten dat
vanwege Mugabe’s gebrek aan „diplomatiek tact” de toegezegde 13,5 miljoen dollar hulp aan Zimbabwe werden ingetrokken. Ronald Reagan vroeg zelfs om een formeel excuus van
Mugabe voor wat hij had gezegd, terwijl het gewoon waar
was. Het is onbegrijpelijk dat de hele wereld zich lijkt neer te
leggen bij de Amerikaanse chantage, zoals Nederland dit in het
klein tegenover Suriname bedrijft. Goed voorbeeld doet goed
volgen. We glijden met z’n allen van kwaad tot erger af.
De American Psychological Association heeft zich tijdens een
vergadering in Washington bezig gehouden met de vraag hoe
iemand terrorist wordt.148 „What seems the essence of terrorism,” aldus Daniel Goleman, „is dat wat voor de één juist de
belichaming van het zuiverste patriottisme betekent voor de
ander het summum van terrorisme zal zijn.” Religieus en politiek fanatisme lopen parallel en door elkaar heen en op de ke146 The New York Times, 10 september 1986.
147 The New York Times, 7 september 1986.
148 The New York Times, 2 september 1986.
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per beschouwd zou te verdedigen zijn dat Ronald Reagan
(onze fervente bondgenoot) terrorist nummer één in de wereld
is omdat hij zich aanmatigt dat zijn patriottisme het enige juiste
zou zijn. Daarom is de Amerikaanse vorm van bestuur, kapitalistische democratie, de enige juiste is en daarom is iedere actie
gerechtvaardigd om de Pax Americana over de wereld uit te
strooien. „Most terrorists are not suffering from any particular
disorder,” aldus Goleman. „Clinging to some absolute truth,”
citeert hij Robert Jay Lifton, „brings a sense of stability and relief.”
Mijn vriend Lloyd deMause schreef het essay „The real target
wasn’t terrorism”.149 Hij wijst erop dat terwijl 19.000 Amerikanen in 1985 „thuis”, op straat of in hun huizen, door geweld
omkwamen, er 25 in het buitenland door „terrorisme” stierven. DeMause verwijst naar zijn boek Reagan’s America150
waarin hij sprak over een gedeelde groepsfantasie van Amerikanen „that only a sacrificial war could cleanse America of its present sinfulness and that this war will be fought against what is
imagined to be a ‘terrorist communist network’ which has
been created as the rejected parts of the unconscious fantasy life
of present-day America.” DeMause noemt dit „fantasy analysis”. Hij vergelijkt dan stripverhalen, tieners die videogames
spelen waarin ze een nucleaire oorlog voeren en films waarin
Rambo-achtige soldaten de boventoon voeren met „the mood
of the nation” en het gedrag van Washington.
Hoe ver de waanzin kan gaan, illustreert hij aan de hand van
een in Washington circulerend rapport dat kolonel Khadaffi eigenlijk „a transvestite druggie” zou zijn. De persverklaring ging
verder: „The mental state of Libyan Colonel Qadaffi is now so
unbalanced that he dresses in drag, babbles incoherently and
plunges into the world of mind-altering drugs – during a meeting with visiting African diplomats he dresses in women’s
clothes – including makeup and gilded high heels.” De woordvoerder van het Witte Huis berispte verslaggevers dat zij deze
„informatie” in sommige kranten niet hadden opgenomen.
Eén Amerikaanse krant publiceerde een foto van Khadaffi
(door deMause overgenomen, maar de reproductie is te slecht
voor weergave hier) waarop de Libische leider met oorbellen,
lipstick en make-up werd afgedrukt. Er gaat toch niets boven
een „vrije en ongecontroleerde pers”.
Ik belde lang met John van Haagen. Ik vertelde dat Eduard
weer eens in rook leek te zijn opgegaan. Hij vond dit triest en
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had erover nagedacht. „Jij bent nog altijd teveel vent en weet
niet wat koket zijn inhoudt,” zei hij. Ik vertelde me deze keer
niet verroerd te hebben en het gewoon van me te hebben afgezet. „Dat is, jou kennende, een formidabele prestatie. Je bent
toch niet ondergedoken? Jij hebt geen belangstelling voor een
vrouwelijke manier van denken.”
John zei ook over de verhouding met mijn moeder te hebben
nagedacht. Hij heeft haar indertijd in Huis ter Heide ontmoet.
„Jij bent als een ontdekkingsreiziger die is blijven steken. Je
bent nooit voorbij een zekere barrière gekomen. Misschien is
het woord barrière niet juist. Ik bedoel dat de relatie met je
moeder tot een bepaalde grens ging. Dat heeft niet aan haar gelegen, al heeft zij er, uit zelfbescherming, aan meegewerkt. Zij
heeft meer begrip voor jou gehad dan je denkt of hebt beseft.
In haar wijsheid heeft ze heus wel gezien dat je anders was dan
je beiden broers. Wat doe je wanneer je iemand tegen de harde
wereld wilt beschermen? Op eigen benen laten staan? Zij heeft
jouw wereld heus wel gezien. Ik ben overtuigd dat het mankement aan jullie relatie wederzijds was. Hoe zeg je dat? Ik bedoel, die laatste schakel in de relatie tot één persoon – dat wat
jij bij je moeder en je vrienden als barrière ervaart.” Ik luisterde
in opperste verbazing.151
„In onze relatie,” aldus John „is het uniek dat we volkomen
vrij tegenover elkaar staan. Bij je vriend Eduard herkende ik
steeds een stukje van mezelf. Hij wil steeds de onaantastbaarheid van zijn eigen ‘ik’ bewijzen. Ik heb hetzelfde gedaan door
op een onderzeeër te stappen. Machines spreken niet terug. Ik
keek, toen ik Eduard ontmoette, achter zijn ogen. Ik zag een
vent met trots. Ik zag eigenschappen die ik ook had, en nog
heb, zoals dezelfde instincten bij zelfverdediging. Dat herken
je. Je herkent een vertrouwenwekkend stukje van vroeger.”
15 september 1986

Premier Pertab Radhakishun van Suriname arriveerde onverwachts in Nederland „voor vakantie en familiebezoek”, maar
heeft uitvoerig met minister Hans van den Broek gesproken. Dit
gesprek schijnt „openhartig” te zijn verlopen en werpt misschien
positieve resultaten af. Wat ze hier niet begrijpen, is dat het waarschijnlijk is dat Desi Bouterse de initiatiefnemer is geweest van
deze nieuwe poging om tot detente met Den Haag te komen.
Henk Hofland produceerde een artikel in de Haagse Post over
de nieuwe Stopera waar eigenlijk de honden geen brood van
151 Ik lees deze passage in 1997 opnieuw in grote verwondering en stuur Eduard een
kopie van deze passage.
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Vandaag heeft de 99e Prinsjesdag plaats in Den Haag. Zou dit
volk ooit van deze afwijking genezen worden? Suriname kwam
in de rede van de majesteit weer niet voor. Hoe klein kan een
klein land zijn.
152 The New York Times, 10 september 1986.
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lustten. Ik zou me generen voor een dergelijk kletsverhaal,
maar ik beschouw mezelf dan ook niet als „broodschrijver” zoals hij nu zelf zegt.
Eduard kwam naar Amerbos. We hebben heel intensief en
diepgaand gesproken. „Jij hebt me in de jaren 1981-1982 veel
dieper gekwetst dan je schijnt te beseffen. Ik ben toen naar de
VS gegaan om je te ontlopen, maar ik heb me er nog altijd niet
echt van losgemaakt. Op al mijn nieuwe contacten zit nu een
soort rem, om niet opnieuw in die situatie als met jou in 1981
terecht te komen. Toen we samen in New York waren, kon ik
geen kant op. Je overheerste me totaal. Ik had geen moment
meer voor mezelf.”
„Maar we hebben onlangs nog een heerlijke reis naar Nice gemaakt,” zei ik.
„Nee, ook toen waren er de nodige momenten dat ik op eieren liep.” Op een subtiele manier gaf hij misschien zelfs aan
dat de seks die we in Zuid-Frankrijk hadden ergens ook bedoeld was als compensatie voor het feit dat ik hem meenam op
reis. Ik schrok hiervan. Ik praatte er gewoon overheen om verder niet aan deze interpretatie van onze reis te denken.
Ik vertelde dat het altijd mijn droom was geweest een vriendje
te hebben dat kwam binnenwandelen, desnoods om 02:00 uur
’s nachts, omdat hij er behoefte aan had bij me te zijn en samen
te slapen. „Je vraagt na al die jaren dat we elkaar kennen eigenlijk nog altijd belet als je hier komt, terwijl je een sleutel hebt.
We blijven op die manier ergens ‘vreemden’ van elkaar en dan
heb ik momenten, dat ik denk: we zouden elkaar maar weer
een tijdje niet moeten zien,” was mijn verweer. Hij verwees
naar een moeilijke puberteit waardoor hij eigenlijk altijd terughoudendheid voelde zich echt te geven. We hebben zelden zo
intens gesproken samen en het maakte me dermate nerveus,
dat ik me er eigenlijk weinig meer van herinner.
The New York Times meldde dat Washington de Japanners zo
gek heeft gekregen in te stemmen met Reagans Star Wars-programma, waarschijnlijk met als reden dat ook Tokio eraan zal
kunnen verdienen.152
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Ik heb Jacques Fahrenfort en Hans de Haas van De Telegraaf-redactie een briefje geschreven naar aanleiding van de schandalige voorpagina over de dertig doden op Zanderij, die er nooit
waren geweest. „Uw redactie en Burlage bedienen zich van
maffiacontacten om de lezers zogenaamd in te lichten over wat
er in Suriname gebeurt.” Ik noemde die voorpagina „het summum van misdadigheid”. Ik schreef dat ik niet van plan was dit
allemaal maar te laten gebeuren en werkeloos aan de zijlijn te
blijven zitten, en dat ik tot actie zou overgaan.153
Henk de Mari belde en vond de brief „van dik hout zaagt men
planken”. Hij vroeg zich af of de hoofdredactie niet veel schuldiger was dan Burlage. „Met Zuid-Afrika gebeurt precies hetzelfde als met Suriname,” zei De Mari. „De redactie heeft het
bericht van die 30 doden niet eens gerectificeerd. NRC Handelsblad heeft dit wel gedaan, zij het helemaal onderaan een ander
bericht. Burlage kwam naar De Telegraaf vanuit het Algemeen
Dagblad en was een afdankertje van het weekblad Accent, waar
hij de tweede man was van Hans Knoop,” aldus De Mari.
„We kunnen allemaal wel eens iets ernaast schrijven,” zei hij,
„maar het gaat uiteindelijk om de waarheid. Of iets waar is kan
de huidige hoofdredactie van De Telegraaf niets meer schelen.”
Ik vertelde De Mari dat Nahar mij had bedreigd toen ik hem
vertelde een artikel voor de Haagse Post te hebben geschreven
over mijn jongste ervaringen in Suriname, waarin ik de kennismaking in het vliegtuig naar Paramaribo met een zakenman die
Bouterse wilde laten vermoorden, had verwerkt. „Dan leef je
niet lang meer,” antwoordde De Mari. Ik verzekerde hem op 14
september aangetekende brieven te hebben verzonden naar het
ministerie van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie,
waarin ik van de bedreiging door Nahar melding heb gemaakt.
Het Parool meldt dat minister Van den Broek heeft gezegd „een
positieve indruk” te hebben overgehouden aan zijn gesprek
met premier Pertab Radhakishun.154
Albert de Lange, die de klok heeft horen luiden over waar ik
mee bezig ben geweest in Suriname, vond het nodig een uitgebreid artikel in Het Parool te schrijven aan de hand van wat ik
voor vertrek van Schiphol aan hem vertelde.155
Als reactie daarop verweet Theodor Holman me 30 augustus
1986 van twee walletjes te eten in mijn benadering van Desi
Bouterse.156 „Welke broodheer dient hij?” vroeg Holman zich
153 Brief d.d. 14 september 1986.
154 Het Parool, 16 september 1986.
155 Het Parool, 28 augustus 1986, zie bijlage 27.
156 Het Parool, 30 augustus 1986, zie bijlage 28.
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af. Ik laat het aan de lezer over, die mijn handel en wandel tot
nu heeft gevolgd, te oordelen over de vraag of ik in iemands
zak zou zitten, inbegrepen die van Bouterse. Holman „zet mij
neer mij als een amateur en hij begrijpt niet dat Bouterse mij
als vriend wil hebben. Als hoofdredacteur zou Holman mij niet
als journalist willen hebben, want ik zou niet objectief zijn. Als
diplomaat zou Holman mij niet als collega willen hebben, want
ik zou me niet aan de regels van „het spel” houden. Opmerkelijk is daarom dat de econoom Roel Martens, die al jaren in Paramaribo woont en die letterlijk alles weet van wat ik in Suriname heb uitgespookt, zich dermate aan het geklets van
Holman ergerde dat hij een brief naar het Het Parool stuurde die
vandaag is geplaatst.
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17 september 1986

Na alles wat er de laatste tijd is gebeurd, heb ik voorgoed het
speciale carnet voor Eduard afgesloten.157 Ik ben niet alleen bekoeld, en mijn deur blijft voor hem open, maar het gaat nu niet
meer van mij uit hem te zien, een afspraak te maken, samen op
reis te gaan of wat dan ook. Ik bel ook niet meer. De behoefte
daaraan is weg.
Mijn verslag uit Suriname in de Haagse Post is verschenen met
foto’s in kleur.158 Carlo Spier belde om te zeggen dat hij het
een uitstekend verhaal vond.
Vanmorgen kwam ik het knipsel uit 1985 tegen waarin Michail
Gorbatsjov Beatrix uitnodigde voor een staatsbezoek aan de
USSR. Ik heb Beatrix geschreven niet naar mediocrities (inbegrepen Lubbers en Van den Broek) te luisteren en gewoon te
gaan. Als Kopenhagen kan, waarom Moskou dan niet?
Arnold Burlage schreef in De Telegraaf dat het Surinaamse verzet in Nederland geld gaat inzamelen om de guerrilla’s van
Brunswijk te steunen met voedsel en medische verzorging.
Den Haag zou er „met argusogen” op toezien dat er niet aan
de gewelddadige omverwerping van de Surinaamse regering
zou worden gewerkt. Wat zijn ze toch verdomd hypocriet.
Psychology Today schrijft over klokkenluiders, dus figuren die in
de samenleving misstanden aan de kaak stellen. De meeste
klokkenluiders zouden niet bestand zijn tegen de wraaknemingen van degenen die door toedoen van hen aan de schandpaal
zijn genageld. Voor zover ik een klokkenluider inzake de scheve schaatsen van Luns ben geweest, heb ik tot nu toe de represailles vanuit de overheid met succes weerstaan.159
Theo zond me zijn commentaar op de informatie die ik uit Paramaribo had meegebracht.160
Ik ontmoette Joost Oranje en Harmen Boerboom, twee jongens van radio Veronica, die alles op alles willen zetten om Suriname binnen te komen. Ik vond het serieuze knapen. Ze waren misschien teleurgesteld, want wat kon ik anders doen dan
een uur naar ze luisteren?
Ik lunchte met ambassadeur Antonio Diaz van Cuba en zakenman Pieter Baaij. Hun Engels was niet best dus de conversatie
ondervond tal van problemen. Baaij wilde energieprojecten
beginnen, pompen voor de landbouw, afvalinstallaties, wind157 Alle carnets zijn bij Eduard, behalve dit laatste dat in 1997 nog in mijn bureaulade
ligt.
158 Zie bijlage 29.
159 Psychology Today, augustus 1986.
160 Zie bijlage 30.
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Washington heeft Moskou een lijst gegeven met 25 namen van
leden van de Sovjetmissie bij de Verenigde Naties, die het land
moeten verlaten. En ze ontkennen glashard dat deze bezopen
maatregel in verband kan worden gebracht met de affaire Nicholas Daniloff, de Amerikaanse journalist, die in de Sovjet
Unie vast zit op beschuldiging van spionage.161 Time waarschuwde al dat de zaak Daniloff op een „risky game of tit for
tat” dreigde uit te lopen.162
Jaloezie onder vakgenoten is deel van de werkelijkheid. Maar
dat het zover zou gaan als Sietze van der Hoek weer eens in de
Volkskrant laat zien, verbaast me toch weer. Dat rancune zo
diep kan zitten, en zover gaat. Alle journalisten hebben in de
kwestie Suriname gelijke kansen gehad. Ik heb de mijne genomen en benut. Ze kunnen mijn werk alleen maar belachelijk
maken door me te kleineren als „Donald Duck in de wereld161 The New York Times, 17 september 1986, Bernard Gwertzman.
162 Time, 15 september 1986.
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molens plaatsen en nog veel meer. Ik zei me te willen bepalen
tot de eerst twee projecten en dan zullen we verder zien.
Diaz gaf toe dat de mensen in Havana die gigantische nieuwe
Sovjetambassade „de bunker” noemden. „Fidel looks the other
way each time he passes there.” Mevrouw Diaz was afwezig
want zij lunchte met de echtgenote van de Indonesische ambassadeur. „Aha,” zei ik, „de Pinochet van Indonesië.”
„Sssttt,” maande de ambassadeur, „I am for two years now the
Dean of the diplomatic corps in The Hague and my wife is the
Deaness.” Diaz vertelde gisteren naar de Gouden Koets te hebben gekeken ergens langs de route. „Prince Claus saw us and
waved to us.” De ambassadeur vertelde dat toen Claus bij hen
lunchte, hij had verteld dat prins Willem Alexander zijn vader
had gevraagd of hij hem mocht bellen toen hij dienst deed op
een oorlogsschip. Volgens Diaz had Claus zijn zoon vermaand:
„Remember, you are the last person on that warship that
should ask for special privileges.” Hij voegde eraan toe: „Claus
is an exceptionally wise father.”
Het viel me op dat Pieter Baaij, die om fiscale redenen in de
buurt van Antwerpen woont, nu in een Mercedes rijdt met een
nummerbord uit Genève.
Ik voel me nu toch wel kil jegens Eduard. Killer dan ooit te voren. Heeft het gesprek van laatst de deur dicht gedaan?
Geleidelijk aan beginnen de bomen al te verkleuren. Ieder jaar
opnieuw vind ik dat een ramp.
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politiek”. Ze laten zich wel
erg in de kaart kijken.
Ergens beangstigt het me dat
ik eigenlijk niet meer aan
Eduard denk. Heeft dit laatste
gesprek me dan zo gekwetst?
Alle intimiteit en liefheid die
we tijdens ons laatste reisje
aan de Rivièra genoten, was
dus, van zijn kant gedeeltelijk
gefingeerd, niet echt, een
vorm van bedankje? Ik kan
het haast niet geloven. Dit
wil ik in ieder geval nooit
meer meemaken.
André Spoor heeft Ronald
Gase ordinair genaaid. Hij
had toegezegd dat Elseviers
zijn boek Beel in Batavia,163
waar die jongen een paar jaar
intensief aan heeft gewerkt,
een voortreffelijke voorpublicatie zou bezorgen. Dat Spoor
niet bereid was de voorpublicatie te betalen is tot daar aan toe,
maar om vijf pagina’s aan het boek te wijden, en noch Gase,
noch het boek zelf, noch de uitgave te vermelden, is pure jatterij. Ik moet Spoor zo langzamerhand toch ook tot de crooks van
dit land rekenen. Het schijnt dat Welingelichte kringen van de
VPRO Gase morgen heeft uitgenodigd om aandacht aan zijn
boek te besteden.

Het Parool trekt vijf kolommen uit voor deze kop. André Haakmat heeft gezegd, dat de groep Brunswijk nu waarschijnlijk al
300 man telt, dus via Surinamers hier wordt er een legertje op
de been gebracht.
De overeenkomst om in Suriname te gaan filmen met de AVRO
lijkt rond.164
Ik kreeg een briefje d.d. 17 september van Dirk Keijer.165
163 Ronald Gase, Beel in Batavia, Anthos/In den Toren, Baarn, 1986.
164 Zie bijlage 31.
165 Ik neem de kattenbel op om te bewijzen dat de man echt heeft bestaan.
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Toen ik bij de directiekamer van de SLM arriveerde voor een
gesprek met Atta Mungra, trof ik een huilende Brunhilde
Bhagwandin aan – in een mantelpakje met hoed en behangen
met juwelen. Mungra en Lachmising waren bikkelhard tegen
haar geweest. Het scheen te gaan over het beschikbaar stellen
van een bus (de huur ervan kostte 600 D-mark) om een groep
Duitsers, die zij had geregeld om Suriname te bezoeken, naar
Amsterdam te brengen. De weigering van de SLM-directeuren
maakte haar voor de Duitsers een leugenaar. De tranen rolden
over haar wangen, wat me door merg en been ging. Het deed
me denken aan Tamara Sachnazarova in Moskou. Ik probeerde
bij de heren een goed woordje te doen, maar ze lachten erom.
Brunhilde doet zo haar best om Suriname te promoten in
Duitsland, maar zij staat als vrouw alleen in deze harde wereld.
Mungra zei dat Henri Nahar door mijn artikel in de Haagse Post
nu toch wel in de nesten zat, evenals Bhagwandas. „Ik heb
Bhagwandas zo dikwijls geadviseerd zich van deze Nahar te
distantiëren,” vertelde Mungra. „De mensen aan de top in Paramaribo weten immers precies om wie het gaat, ook al noem
je in je reportage niet zijn naam.” Hij zei ook: „Je doet zoveel
om het beeld wat ze in Holland van Desi hebben te verbeteren. Je kunt van ons te allen tijde tickets krijgen om naar Paramaribo te vliegen.” Ik antwoordde dat niet alleen ik een andere indruk van Bouterse had, maar dat ook collega’s als John
149
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Drieskens, en zelfs Henk de Mari, die ik had laten delen in
mijn eigen ervaring met Bouterse, ook met heel andere indrukken naar Amsterdam terug waren gekomen. „Wat ik feitelijk doe, is niet het beeld van Bouterse verbeteren, maar de
misvattingen daarover aan de hand van eigen ervaringen corrigeren. En dat blijft de taak van de investigative reporter. Iets dergelijks is me in de jaren vijftig en zestig in Indonesië ten aanzien van Sukarno ook overkomen.”
Henk Venoks had hen drie
exemplaren meegegeven van
het Surinaamse blad De Achtergrond waar het gesprek van
Frank King met mij in was
opgenomen.166 Het blad publiceerde ook een commentaar.
Gisteravond kwam ik thuis
en vond een nieuw chef
d’oeuvre van Peter Schumacher, die het nodig vond een
artikel te wijden aan Westerling, Suriname en mij, wat
eindigde met een citaat van
Wirth, die verklaarde dat hij
open kaart speelde (als amice van Westerling). „Oltmans niet,
die is onbetrouwbaar. Dat is wel gebleken.” 167 En zo sta ik dan
te boek in de kwaliteitskrant bij uitstek, waar ik zelf eens voor
werkte en later een aantal malen voor heb geschreven.
Wim Hazeu belde en zei Schumachers geschrijf „schandalig”
te vinden, wat het ook is. Je ontkomt niet aan dit soort persoonlijke wraakneminkjes van mensen die jou de journalistiek
zien bedrijven, waartoe ze zelf niet in staat zijn of het niet durven uit te voeren. „Schumacher is een vijand van je,” zei Hazeu. Ik antwoordde dat Schumacher en Hofland bij het NRC
Handelsblad over één en hetzelfde telefoontoestel beschikken.
Edo Brandt meldde uit Miami dat Etienne Boerenveen schuldig is bevonden aan het smeden van een complot om Suriname
aan te bieden aan internationale drugshandelaren voor cocaïnetransporten naar de VS.
Consul-generaal Kolader van Suriname belde om te zeggen dat
hij mijn reportage in de Haagse Post het beste materiaal over
zijn land vond dat hij in maanden had gelezen. Hij vertelde
166 Zie bijlage 32.
167 Zie bijlage 33.
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verder dat zijn eigen personeel na de kop in De Telegraaf dat er
30 doden bij Zanderij zouden zijn gevallen, aan het twijfelen
waren geslagen en het bericht aanvankelijk geloofden. „Er
wordt een psychologische oorlog tegen ons gevoerd,” aldus
Kolader, „en het ellendige is dat de contra’s de media hier mee
hebben.”
„Ik doe eraan wat ik kan,” verzekerde ik hem.
Evenals Stephan Schoor een tijdje geleden al aangaf, liet Carel
Enkelaar nu ook per telefoon doorschemeren dat Frans Lurvink desnoods bereid was zijn schuld van minstens anderhalve
ton aan mij te betalen, indien ik Zaken doen niet zou uitgeven.
Ik antwoordde: „Geen sprake van. Dat had Lurvink zich eerder moeten bedenken, dan zou ik misschien nooit tijd aan die
vier schurken hebben besteed. Hij was de druppel die bij mij
de verontwaardiging deed overlopen.” Vervolgens vroeg ik
Carel of hij Stephan Schoor nog had gezien. „Grappig dat je dit
vraagt, want gisteravond ben ik bij Stephan geweest en hebben
we alles wat er rond Lurvink en hem en mij is gebeurd, rustig
uitgesproken. Ik kan er nu wel begrip voor opbrengen dat hij
ad hoc wat opdrachten voor Lurvink uitvoert. We hebben elkaar zo lang gekend. Ik wil er nu maar vrede mee hebben.”
Wat me wel opviel was dat Carel nu zei: „Ach, misschien was
de BVD-affaire, dat Schoor vertelde dat hij door hen voor Lurvink en Den Alerdinck werd gewaarschuwd, wel een beetje
overtrokken geweest.” Het oude liedje: de tijd verstrijkt, de
temperatuur der emoties zakt en met die ontwikkelingen vervalst geleidelijk de herinnering van hoe het is geweest.
Eigenlijk belde Carel, zei hij, vanwege een bedrijf dat in Moskou een serie promotiefilms wilde gaan maken. Hij wilde samen met mij naar Moskou gaan om één en ander te regelen. Ik
aarzel eigenlijk om weer met Carel in zee te gaan.
Het is volle maan. Waar zou Eduard zijn?
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Arnold Burlage trok vanmorgen weer van leer. Natuurlijk citeert Burlage commentaren van idioten als Henk Knol (PvdA)
en Frans Weisglas (VVD), die parallel aan de media-oorlog tegen Bouterse en Suriname een partijtje meeblazen als eerbare
parlementsleden, terwijl ze geen benul hebben van wat er zich
in Paramaribo afspeelt of hoe de kaarten daar werkelijk liggen.
Eigenlijk is het uiterst misdadig en erg laf waar dit parlementaire gezelschap mee bezig is. Want wat is Suriname anders dan
een ministaatje met 400.000 mensen.
Het is toch wel opvallend dit Michail Gorbatsjov nu ook persoonlijk Nicholas Daniloff als spion heeft bestempeld.168 Je
kunt dus gevoegelijk aannemen dat het waar is.
Eigenlijk moet ik Iwan Graanoogst adviseren dat hij premier
Radhakishun influistert stommelingen als Aarts, Knol en Weisglas naar Suriname uit zou moeten nodigen. Hoewel dit soort
types niet echt open zal staan voor een correctie op hun denkbeelden. Wat professor Allport van Harvard noemde: „It is easier to smash an atom than a prejudice.” Deze Kamerleden zouden een tijdje college moeten lopen bij Harvey Naarendorp,
die een meester is in het uiteenzetten van wat Surinamers denken en voelen. Zoals vroeger ambassadeur Zairin Zain dit deed
wanneer hij voor mij verduidelijkte wat erin Indonesië gedacht
en gevoeld werd. Alleen bij Bung Karno zelf waren geen
woorden of uiteenzettingen nodig, wanneer hij zijn mond
open deed, begreep ik hem meteen.
Anthony Lewis schreef over de „stupidity factor”, die keer op
keer door de regering Reagan wordt toegepast, zoals nu weer
in de affaire Daniloff. Wat ik niet wist, was dat de Amerikanen
via een man uit Guyana een Sovjetdiplomaat, werkzaam bij de
VN, in een val lokten. Hij werd door de FBI gearresteerd toen
hij op een metrostation in Queens informatie over Amerikaanse computers in ontvangst nam. Moskou deed een tegenzet en
arresteerde Daniloff. Lewis begrijpt niet hoe het mogelijk was
dat de regering in Washington meende ongestraft Gennadi
Sakharov in Queens te kunnen arresteren en te denken dat het
Kremlin als reactie zou doen of haar neus bloedde.169
Rob Mensinga schreef in Trouw dat Henk Heidweiller de Surinaamse revolutie mislukt vindt. Mensinga sprak ook met
Haakmat, die nu een theorietje heeft ontwikkeld dat ik „ongewild” de eerste steen zou hebben gelegd voor de oorlog die
Brunswijk tegen Bouterse zou ontketenen. Ik was namelijk de
persoon geweest die hem doorgaf dat Brunswijk in Nederland
168 The New York Times, 18 september 1986, Serge Schmemann.
169 The New York Times, 18 september 1986.
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geen politiek asiel zou krijgen, terwijl Brunswijk op dat moment bij hem op kantoor zat. Het is een ingenieuze, typische
Haakmat-constructie, maar slaat wel als kut op dirk. Bovendien
denk ik niet dat Heidweiller heeft gezegd wat hem in de mond
wordt gelegd. Ik zie het als een doorzichtige poging van Haakmat mij te compromitteren ten aanzien van waar ik mee bezig
ben.
Ik belde Trouw en men zei dat Rob Mensinga nu met vakantie
was. Ik maakte de nodige stennis en werd teruggebeld dat ik
500 woorden mocht schrijven om op het geklets van Mensinga
te antwoorden. Ik schreef meteen een reactie.170
Albert de Lange vertelde dat Turco Westerling tegenover Het
Parool had ontkend ooit gezegd te hebben dat het een fluitje
van een cent voor hem zou zijn Bouterse voor zijn raap te
schieten. Delano Wirth had als „getuige” van mijn gesprek met
Westerling eveneens bevestigd dat het gesprek anders was gegaan. Ik maakte De Lange duidelijk dat het oogmerk van het
bondgenootschap Westerling-Wirth niet was geweest om samen bananen te gaan planten in Suriname, maar de mogelijkheden te onderzoeken Bouterse te wippen. Wirth had nu gezegd dat hij inderdaad twee jaar geleden nog wel had willen
gaan paffen, maar nu hij een vrouw en kind had, was het anders. Dit slappe gezeik moet dus ook de basis voor het artikel
van Schumacher in NRC Handelsblad zijn geweest, dat eindigde
op „het woord” van Wirth dat ik „onbetrouwbaar” was. De
Lange en Schumacher zijn in wezen schuinsmarcheerders.
De Lange belde terug. Hij kon Paul Mungra nergens vinden.
Ik gaf hem het telefoonnumer (161517) van Nahar en adviseerde naar Mungra te vragen. Waarom ik hem dit nummer niet
eerder had gegeven? Omdat Nahar al weer had gedreigd mij te
zullen laten vermoorden en omdat ik wel eens wilde zien wat
„de pers” werkelijk zou ondernemen om te onderzoeken hoe
de zaak Nahar in elkaar zat. Dat doen ze niet, want ze zitten allemaal op de Brunswijk-lijn en wedden op het verkeerde
paard. De Lange bereikte Mungra inderdaad. Die zei dat hij en
Nahar alleen een interview wilden geven als Het Parool een
brief zou overleggen dat ik in de Haagse Post inderdaad Nahar
had bedoeld met „de zakenman”. De Lange had gezegd: „Ik
heb niets met Oltmans te maken.” Nahar en Mungra hadden
daarop bedenktijd gevraagd.
Overigens gaf De Lange toe dat de kop LUCHTBRUG NAAR
BRUNSWIJK niet had gedeugd. Ik zei dat ik Holman met zijn
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geschrijf een ouwehoer vond en hem had uitgenodigd te komen praten. „Dat durft hij niet, om naar je toe te gaan,” aldus
de Lange.
Als ik niet in Nederland
maar in de VS was geboren, werkte ik nu voor
The New York Times waar
Erik Eckholm keer op
keer aankomt met onderwerpen naar mijn hart.
Hij illustreert zijn reportage SPECIES ARE LOST BEFORE THEY’RE FOUND
met een onlangs in ZuidAmerikaanse regenwouden gevonden, onbekende
kever.
„Leading
biologists, fearful that a
significant share of living
species will disappear before they are even discovered, are escalating their efforts to save tropical rain forests and other imperiled ecosystems.” 171 Er zijn tot dusver 1,6 miljoen soorten beschreven, zegt Edward O. Wilson, de insectenspecialist van
Harvard. Het is voor alles te laat daar ben ik van overtuigd. We
zijn bezig in sneltreinvaart alles te vernietigen. Er is geen houden meer aan. De Club van Rome is misschien een van de laatste internationaal geslaagde pogingen geweest om te proberen
de heersende waanzin een halt toe te roepen. Tevergeefs overigens. Voor deze club heeft deze „Donald Duck” zich in ieder
geval met man en macht ingezet, maar na de dood van Aurelio
Peccei is ook de Club van Rome als een nachtkaars uitgegaan.
20 september 1986

Vorig jaar bevroor Amsterdam de zakelijke en culturele betrekkingen met Indonesië omdat vier communisten, na twintig jaar
gevangen te hebben gezeten, alsnog door Suharto werden
geëxecuteerd. Wat het college van Burgemeester en Wethouders nu kan hebben doen besluiten de banden met Indonesië te
herstellen, mag Joost weten maar het is echt gebeurd.172 Blijkbaar wordt er nu weer anders tegen deze dictator van Indonesië
aangekeken. Het is diep treurig.
De regering van Ronald Reagan heeft weer eens in een vlaag
171 The New York Times, 16 september 1986.
172 NRC Handelsblad, 18 september 1986.
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Schiphol
In The Three-Pound Universe schrijven Judith Hooper en Dick
Teresi over ontdekkingen in de chemie en de werking van de
hersenen: „You can hold in the palm of your hand a threepound universe. A computer with the same number of ‘bits’
would be a hundred stories tall and cover the state of Texas.” 173
Verderop zeggen zij: „The whole world is an unverifiable mirage”.
21 september 1986

Neuheim, Zwitserland
Ik heb uitvoerig met Theo de zakelijke kwesties in Suriname
besproken, waarna hij zich beneden in een kamer achter zijn
computer terugtrok. Nellie en ik keken naar verschillende televisieprogramma’s, een pest eigenlijk.
Ik lees in Hooper en Teresi. Hun werk boeit me. „A thought is
a series of electrical events.” En: „The brain is a little saline
pool that acts as a conductor, and it runs on electricity.”
De hersenen zijn toch een ingenieus systeem: „The neuron is
not a simple switch. It is a whole microworld with tiny channels in its walls for sodium and potassium ions that alternately
polarize and depolarize the cell and make it fire.”
En nog zo’n zin die me raakt: „People wonder why so many
human beings are paranoid. Well, we have this basically reptilian brain. Everybody has to be paranoid. If you weren’t a little
paranoid, you wouldn’t survive a minute. It helps to have a
paranoid delusional system to organize your research.”
Theo had het te druk om me naar het vliegveld te brengen, dus
ik nam het treintje, wat oké is.
173 Judith Hooper en Dick Teresi, The Three-Pound Universe, MacMillan, New York,
1986.
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van machogedrag Edoeard Sjevardnadze een ultimatum gesteld: Daniloff moet worden vrijgelaten of er komt geen topoverleg tussen Reagan en Gorbatsjov. Wanneer het Kremlin
hier intrapt, komen ze Washington teveel tegemoet en verliest
de USSR haar geloofwaardigheid. Ik vrees dat Gorbatsjov daar
trouwens toch al mee bezig is. Als de Sovjets nu toegeven,
zwichten ze voor het machtsspel van de VS, want ze weten dat
Daniloff schuldig is.
Ik luister naar het mooiste gedeelte van Mahlers vijfde. Al besef
ik dat ik Eduard echt voorgoed los moet laten, maakt de gedachte me nog steeds erg triest. De muziek brengt me tot tranen.
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Swiss Air 792
Mahler raakte me opnieuw in mijn diepste diepten.
G.B.J. Hiltermann betoogt dat de economische sancties tegen
Zuid-Afrika een mislukking zijn, een mening die door Helmut
Kohl en Margaret Thatcher wordt gedeeld.174 Hoe lang wordt
Taiwan al niet geboycot? Ondanks dat behoort het tot de
meest welvarende eilanden in Azië. Ik deel Hiltermanns twijfels. Ik wil ernaartoe.
De Amerikaanse aartsconservatief Patrick Buchanan, die voor
Reagan werkt op het Witte Huis, vraagt in de International Herald Tribune of we met economische sancties Zuid-Afrika willen
vernietigen om het van apartheid te redden.175 Sancties zijn een
vorm van terrorisme, waar de VS zich veelvuldig van bedienen
over de hele wereld, wanneer er mensen en naties zijn die niet
naar het pijpen van Washington wensen te dansen. Die mentaliteit zich te permitteren hoe dan ook een ander land te straffen,
alsof de Amerikanen de wijsheid in pacht zouden hebben,
wordt steeds sterker en raakt in de mode. Het is een levensgevaarlijke trend. Dat is een reden waarom ik eigenlijk tegen
sancties jegens Pretoria ben.
22 september 1986

Suriname en Desi houden me dag in dag uit bezig. Den Haag
speelt een ontzettend smerig spel. Enerzijds wordt gezegd een
„open lijn” naar Paramaribo te willen behouden, terwijl anderzijds via allerlei dekmantels en collaborateurs subversieve acties
tegen de staat Suriname worden aangezwengeld of oogluikend
toegestaan.
Arnold Burlage komt met de informatie dat „een groep oudofficieren uit het leger van dictator Desi Bouterse” (de man is
natuurlijk helemaal geen dictator) het Junglecommando van
Brunswijk is gaan versterken.
Ik zal Eduard A Roman Journal van Stendhal geven als ik hem
weer eens zie.176 Het boek heeft prachtige tekeningen en was
van mam. Zij moet het cadeau gekregen hebben, want het was
in Kaapstad bij Stuttafords gekocht. Ik ga van 7 tot 27 november naar Zuid-Afrika.
Ik lees weer een belangwekkende uitspraak in Hooper en Teresi: „If a thought affects us, it must do something to neural tis174 De Telegraaf, 20 september 1986.
175 International Herald Tribune, 20 september 1986, op 18 september 1986 verschenen
in The New York Times.
176 Stendhal, A Roman Journal, The Orion Press, Londen, 1959. Een bewerking door
Haakon Chevalier van enkele van Stendhals observaties van Rome.
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23 september 1986

Peter en ik reisden samen naar Den Haag voor een bezoek aan
de Zuid-Afrikaanse ambassade. Terwijl Peter met ambassaderaad Heath en twee dames sprak over zijn visum, bracht ik een
half uurtje door bij ambassadeur Louw, die toezegde mij te zullen introduceren op de Rand University in Johannesburg en
het Institute of Strategic Studies in Pretoria. Terwijl ik op de
ambassade was, belde Bart in ’t Hout van de AVRO. Ze wilden
nu Bouterse in New York filmen. Ik overlegde met Carlo
Spier, die het met me eens was dat ik eerst alleen naar New
York moest reizen om dan ter plekke met Desi en Herrenberg
eventuele televisie-opnamen te organiseren.
Peter reageerde op het geschrijf van Schumacher en anderen
aldus: „Die mannetjes vallen je aan omdat je ze met hun neus
op hun eigen kleinheid en tekortkomingen drukt. Dan worden
ze agressief.”
Ik ontmoette Pak Suripto uit Djakarta in het Victoria hotel. Hij
bracht een dossier mee uit Indonesië, dat details bevatte over
de dubieuze praktijken van Suharto in de telecommunicatie.
Bij deze corruptie zijn ook Suharto’s kinderen betrokken.
Daarnaast bracht hij een belangrijk rapport van de Indonesische
157
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sue. If experience can change the brain’s architecture, if play or
a rich social life can grow dendrites, may be something like
hope can redirect the traffic of nerve signals in our head.”
Pieter Varekamp van de AVRO belt dat Henk Herrenberg bekend heeft gemaakt dat Desi Bouterse eind van de maand naar
New York gaat voor een redevoering in de VN. Het lijkt wel
of ze Desi willen laten vallen, want bij diens afwezigheid zou
Brunswijk daadwerkelijk Paramaribo binnen kunnen trekken.
Graanoogst is niet de sterke man die het fort in zijn eentje kan
verdedigen. Soms vraag ik me af wat er in het hoofd van Herrenberg rondspookt. Ik zal proberen Desi in New York te pakken te krijgen.
Peter arriveerde tegen 21:00 uur. Hij had een heerlijk tijd bij
zijn zus Dorine in Steenwijk gehad. Ze waren samen naar een
andere zus, Riet in Groningen gereden. Hij geeft altijd details,
bijvoorbeeld dat Riet al van verre stond te zwaaien toen ze
aankwamen. Dat zijn nuances waar onze vriendschap al zo lang
mede op is gebaseerd. Ik speelde wat van Mahler.Peter voelde
mijn gespannenheid en informeerde op tactische wijze naar de
situatie met Eduard. Ik vertelde hem van ons pijnlijke gesprek
na de heerlijke reis in Zuid-Frankrijk. Peter voelt zuiver aan
dat bij mij iets heel belangrijks aan gruzelementen is gevallen.
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inlichtingendiensten mee, maar daar wilde hij geld voor hebben: „Niet dat ik met deze stukken winst wil gaan maken.” Ik
vroeg hoeveel hij wilde hebben en het enige antwoord dat ik
kreeg was: „I leave it up to you.” Bovendien was het nog de
vraag hoe het stuk in Nederland kon komen, want zelf wilde
hij er niet mee reizen. De clou was: we moeten Suharto voor
1988 compromitteren.177
Theo belde dat hij een „interessant telegram” van Atta Mungra
had ontvangen. Nu dat weer. Het is hollen of stil staan met die
mijnheer. Mijn bezoekje aan Mungra schijnt vruchten te hebben afgeworpen.
Het ministerie van Justitie reageerde op mijn aangifte van bedreiging door Henri Nahar.178
24 september 1986
Arnold Burlage meldt vandaag in De Telegraaf dat het Junglecommando vrijwel het hele Patamakkagebied van Oost-Suriname onder controle zou hebben. Er zouden reeds 150 „vrijwilligers” uit Nederland zijn aangekomen, die zich bij de
contra’s gevoegd zouden hebben.
Bart in ’t Hout schijnt toch weer twijfels te hebben en na lang
gemarchandeer werd besloten dat Bouterse in New York gefilmd zou gaan worden. Hij zou een brief sturen om de afspraken vast te leggen.179
Atta Mungra schreef me dat hij de voorstellen van Theo niet
eerder had ontvangen dan bij mijn brief van 22 september.
John Drieskens stuurde me een brief over vertraging van de betaling aan mij.180
The New York Times schrijft dat de afgelopen vijftig jaar een half
miljoen walviskarkassen beschikbaar zijn geweest voor „onderzoek”. IJsland en Zuid-Korea gaan gewoon door met walvisvangst, terwijl de Internationale Walvisvaart Commissie al in
1982 een moratorium heeft afgekondigd.181 Het is toch een
aanfluiting voor het huidige niveau der beschaving dat er nog
mensen zijn die zich bezighouden met walvissen te vermoorden. Men zegt dus dat het voor wetenschappelijk onderzoek
bedoeld is, maar men verkoopt het vlees aan Japan. De VN zou
– als het een serieuze wereldorganisatie was – het leveren van
walvisvlees moeten kunnen verbieden, zoals dit met ivoor van
olifanten wordt gedaan (voor zover dit slaagt).
177
178
179
180
181

In 1998 regeert Suharto nog vrolijk verder.
Zie bijlage 35.
Zie bijlage 36.
Zie bijlage 37.
The New York Times, 22 september 1986.
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26 september 1986

Amsterdam - New York
Peter en ik namen afscheid op Schiphol en waren allebei in tranen. We omhelsden elkaar en hij drukte me tegen zich aan. Als
Peter mijn kind was, dan huilde ik dikwijls uit angst dat hem
iets zou overkomen, en hem onvoldoende zou kunnen beschermen. Hoe dikwijls denk ik hier niet over na. Hoe verwerkt zijn moeder die gevoelens? En zij kreeg nog wel elf kinderen. Ik vertelde Peter voor het eerst wat er met Eduard was
182 The New York Times, 19 september 1986.
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Het schijnt dat er een geneesmiddel tegen AIDS is ontdekt.
Onderzoeker Jerome Horwitz van de Michigan Cancer
Foundation was de eerste onderzoeker die azidothymidine analyseerde, nu bekend als
AZT. Men dacht een middel
te hebben ontdekt dat het
vermenigvuldigen van kankercellen tegen ging. Nu is
ontdekt dat waar AZT in het
geval van kanker niet doeltreffend was, het bij AIDS lijkt
te werken.182
Ik liep tegen Jan Boot aan die
met mij op Nijenrode zat.
Hij vertelde over een reünie,
waar ik niets van afwist. Ik
belde Han André de la Porte, die zei ook van niets te weten.
Maar ze willen mij er gewoon niet bij hebben vanwege de keet
die ik heb met Gerrit Jeelof, van Philips, die zich als een beest
tegenover mij heeft gedragen. Dan maar niet.
Ik schreef Spoor dat hij zich buitengewoon incorrect tegen
Ronald Gase heeft opgesteld. Spoor liet Jouke Mulder naar
Wim Hazeu bellen om erachter te komen wat erover hem in
Zaken doen staat. Hij hoeft niet bang te zijn. Ik heb hem ontzien, al verdient hij dat absoluut niet.
Heath van de Zuid-Afrikaanse ambassade belde. Peters visum
is oké, maar hij heeft wel een waarschuwing gekregen op een
bezoekersvisum niet opnieuw als acteur op te treden in ZuidAfrika.
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gebeurd. Hij vermoedde al dat er wat aan de hand was: „Want
ik heb je een paar maal zien wegtrekken en dan zijn je ogen
leeg. Maar ik dacht: hij vertelt me wel wat er loos is als hij zover is.” Toen ik dit het allemaal verteld had, zei Peter: „Ik zou
door de grond zijn gegaan, wat heb je tegen Ed gezegd?”
„Niets, maar ik was boos en te beledigd om zelfs verdrietig te
zijn.”
Gisterenavond ben ik nog met Peter, toen het al donker was,
de polders ingegaan. Hij droeg mijn nieuw groene jack, waardoor hij er erg jong en fris uitzag. Ik gaf hem Mahlers Symfonie
nr 5, voor zijn walkman, en haalde hem over het boek Passion
van Roberto Unger mee naar Johannesburg te nemen als stof
tot nadenken.
Hans van den Broek heeft de VN opgeroepen „verstrekkende
hervormingen” door te voeren.183 Daar heeft hij nu eens volkomen gelijk in. De VN zijn veertig jaar na de oprichting nog
altijd in evenwicht met de realiteit in de wereld van 1945, toen
de VS, China, de Sovjet Unie, Groot-Brittannië en Frankrijk
nog als „grote mogendheden” werden gezien. India en Indonesië bevonden zich nog in colonial limbo. Azië en Afrika moesten nog bevrijd worden. Wat er in New York gebeurt, heeft
niets te maken met de wereld van 1986.
Henk Hofland schreef over „de nationale verdoving” in het
nieuwe blad Reporter.184 Ik zou hem punt voor punt eens moeten antwoorden, want in het Madurodamse geldt de brave
Hofland als een soort orakel dat niet wordt tegengesproken.
Hofland verhaalt hoe geweldig vervelend het in Holland is, en
vraagt zich af hoe dat komt. Jan Cremer – ook zo’n goed adres
– steunt hem hierin, en zegt maximaal zeven weken in Amsterdam te kunnen blijven. Als Hofland Amsterdam als gruwelijk
vervelend ondervindt, komt dit omdat hij zelf zo’n vervelend
mannetje is. Wie maakt hem dit duidelijk?

183 NRC Handelsblad, 25 september 1986.
184 Reporter, september/oktober 1986.
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27 september 1986
UN Plaza Hotel
Ik stuurde een artikel uit The New York Times185 naar ambassadeur Louw van Zuid-Afrika. Ik vroeg of hij me wilde introduceren bij Zuid-Afrikaanse psychologen of gedragskundigen om
over racisme te kunnen praten. Ronald Reagan heeft zijn veto
uitgesproken over een wet waarin economische sancties tegen
Zuid-Afrika zou worden geregeld. Deze nieuwe wet zou investeringen in Zuid-Afrika hebben verboden, leningen en invoer uit dat land aan banden hebben gelegd en landingsrechten
voor Zuid-Afrikaanse vliegtuigen hebben beëindigd. De wet
zou worden ingetrokken als Zuid-Afrika politieke gevangenen
vrijlaat en met verantwoordelijke zwarte leiders zou beginnen
te onderhandelen. Het was een gematigde wet. Was het nodig
die te vetoën? The New York Times protesteert en noemt Reagan een verdediger van apartheid. Ik las ook een artikel van Samuel Huntington over een nieuw verschenen boek over de
toekomst van Zuid-Afrika. Komt er een bloedbad net als in
Ierland, of erger, als in Libanon?
Ik ontmoette gisteren na aankomst Henk Herrenberg. Hij was
erg koel. Ik vond hem eigenlijk belachelijk. „Zijn we weer
eens in oorlog,” vroeg ik hem. Hij had in Torarica gehoord dat
ik had rondgebazuind dat hij me rot had behandeld. „Dat heb
je ook, en dat weet je best,” zei ik. Anderzijds complimenteerde ik hem voor de moed om met Bouterse naar New York te
gaan op een moment dat de bende van Brunswijk de nodige ellende veroorzaakte. „Dat is een stuk psychologische oorlogvoering waar ik het koud van krijg. Ik vind het een griezelige
gok en het toont meer moed en lef dan ik zou hebben gehad,
en dat zal ik ook schrijven,” vertelde ik hem. Ook probeerde
ik de spanningen tussen hem en Harvey Naarendorp te minimaliseren en zei: „Harvey wil geen minister worden, hij wil
helpen.” Daarop begon ik de lobby voor het team van de
AVRO. Ik vroeg of ze eventueel mochten meevliegen naar Paramaribo als filmen in New York niet zou kunnen. „Kan je je
185 The New York Times, 27 september 1986.
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voorstellen,” zei ik, „wat voor indruk het in Suriname zal maken wanneer Bouta gewoon met een televisieteam van de
AVRO op Zanderij zou landen?”
28 september 1986

Hyatt hotel
Om 03:30 uur belde ik Pieter Varekamp. Hij vertelde dat Frans
van Klaveren van NRC Handelsblad bij Brunswijk was geweest
en dat de Robin Hood een gebied zo groot als Nederland had
bezet. Allemaal onzin dus.
Ik bereikte Henk Herrenberg in het Helmsley hotel. „Ja, ik
ben tegen een komst van een AVRO-team. We zijn er toch niet
om Nederland te bedienen? Laat ze in Hilversum maar naar
amusement kijken.” Hij bleef lullig doen. Ik vroeg of hij gek
was geworden. „Als de AVRO-televisie voor ons naar New
York komt, komen ze voor niets,” verzekerde hij me. Ik legde
uit dat Van Klaveren weer had gescoord met veel onzin en dat
het gewoon nodig was tegengas te geven om enige balans in de
nieuwsgaring te brengen. Herrenberg is emotioneel onstabiel.
Ik begrijp zijn patriottisme. Hij is bovendien in Nederland
schandelijk behandeld. En toch, Carlo Spier en luitenant Neede waren voor het AVRO-team. Waarom ligt hij zo dwars? Het
wordt een gevecht.
George Shultz en Bernie Kalb en hun hele delegatie verblijven
eveneens in het UN Plaza Hotel.
29 september 1986

The New York Times meldt dat Schultz en Sjevardnadze urenlang hebben onderhandeld om een einde te maken aan de Nicholas Daniloff-affaire.186 Ik zit op dezelfde gang als Shultz. Er
staat iets verder op een geel bord: „Don’t enter: Secret Service.” Er wordt zelfs een hond gebruikt om de gangen te controleren op explosieven. Het wemelt van de „bewakers”.
Gisteravond ontmoette ik Bertie Hilverdink. Zijn boek is verschenen en het ziet er absoluut schitterend uit. Alle make-up
tekeningen erin heeft hij zelf gemaakt. De prestatie is enorm.
Zijn invaliditeit neemt toe. Hij loopt niet meer goed en langzaam. Oneindig zorgelijk.
The Washington Post bericht dat Mangosuthu Buthelezi, de leider van de zes miljoen Zoeloes, zich opnieuw heeft uitgesproken voor „a nonviolent black liberation strategy”, wat hem in
de ogen van het ANC en de communisten tot een collaborateur
186 The New York Times, 29 september 1986, Bernard Gwertzman.
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Het Huis van Afgevaardigden heeft het veto van Reagan over
sancties jegens Zuid-Afrika verworpen met 313 tegen 83 stemmen.
Pieter Varekamp is gearriveerd en bracht een pagina uit NRC
Handelsblad mee van Frans van Klaveren die bij Brunswijk zit.
De man wordt erin als een bevrijder en held beschreven. Er is
een foto bij van de neergeschoten helikopter. De pagina begint
187 The Washington Post, 29 september 1986, door William Claiborne.
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van de blanke minderheid maakt. Dat is in ieder geval één leider in Zuid-Afrika die ik wil ontmoeten.187
Newsweek publiceert een verhaal over hoe we onthouden en
hoe we vergeten. Neurobiologen zoeken naar de „hardware of
memory via the network of nerve-cells (neurons) within the
brain whose activity and changes constitute the actual physical
basis for memory. On a parallel track, psychologists are probing the software of memory, describing what they call the puzzles of everyday memory.” Het gaat om „100 trillion bits of
infomation” die in onze mentale archieven zijn opgeslagen.
Wanneer de VS een beeld geven van de toekomst in de wereld,
dan is een kaartje in The Washington Post over het aantal nucleaire installaties en afvalverwerkingsplaatsen anno 1986 één
voorloper over hoe deze planeet er over honderd jaar zal uitzien. Ik moet er niet aan denken.
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met de verklaring van Desi Bouterse: „Laat die Brunswijk maar
aan de militairen over. Dat is een korte termijn ding. Die jongen heeft geen IQ maar een PK.” 188 Van Klaveren zette boven
zijn reportage: DE DODELIJKE PK’S VAN COMMANDO BRUNSWIJK.
Over op het verkeerde paard wedden gesproken! De Hollandse makrelen haasten zich allemaal naar Brunswijk, terwijl het
duidelijk is dat Bouterse de man is.
1 oktober 1986

Gisteren is dus met veel ophef Nicholas Daniloff in Moskou op
een vliegtuig gezet, terwijl Gennadi Sakharov met een toestel
van Aeroflot Washington verliet richting Moskou.

De ruil van George Shultz heeft dus een geplande topconferentie volgende week in IJsland opgeleverd.
Pieter Varekamp is uiterst nerveus, want hij heeft ontdekt dat
ook een televisieteam van de TROS naar New York onderweg
is om Desi Bouterse te filmen. Vooral omdat Yvonne Habets
de leiding heeft is hij verontrust, want zij had hem in 1980 in
Teheran rond de kwestie van de Amerikaanse gijzelaars ook al
„genaaid”. Pieter vertelde dat Van Klaveren een nieuwe pagina
in NRC Handelsblad had geschreven, ditmaal over sergeant
Henk van Randwijk, commandant van de Echo Compagnie
van Bouterse, die slapend in een bootje door Brunswijk gevangen werd genomen en nu naar de rebellen is overgelopen. Het
gesprek met Van Randwijk zou de teneur van een biecht hebben.189
2 oktober 1986

Om 18:25 uur was ik gisteren in het Hyatt hotel waar Bouterse en zijn medewerkers verblijven. Henk Venoks kwam me halen. De bevelhebber wachtte op me in zijn suite. Eric Hasrat
was bij hem, die meteen vroeg hoe de medicijnen tegen mijn
strophulusinfectie hadden uitgewerkt. Prima dus. Ook Henk
Heidweiller kwam binnen. Ik moet zeggen, hij was zeer mee188 NRC Handelsblad, 29 september 1986. Wat Bouterse in 1986 voorspelde, is uitgekomen. Van Klaveren staat volkomen in zijn hemd. (W.O.)
189 NRC Handelsblad, 30 september 1986.
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gaand, in tegenstelling tot Herrenberg die nog steeds in de contramine schijnt te zijn. Naderhand verscheen sergeant Doedel.
Hij vertelde dat de TROS hem al viermaal had gebeld.
Bouterse gaf een ferme hand. Ik overhandigde hem voor zijn
verjaardag op 13 oktober aanstaande twee delen van mijn Memoires en schreef erin: „In friendship”. Hij leek verbaasd te zijn
over het gevecht tussen onze omroepen om hem in beeld te
krijgen. De TROS had zelfs een satellietverbinding gereserveerd.
Ik zei: „Dan is het in uw belang de TROS ook te pakken.” Ik
legde uit dat hij twee vliegen in één klap zou kunnen vangen
door de TROS bijvoorbeeld twee of drie vragen te laten stellen
nadat hij van een roltrap in het VN-gebouw komt, terwijl de
AVRO dan gewoon het afgesproken lange televisiegesprek in
zijn suite zou kunnen filmen. De redevoering van Bouterse
voor de VN is voor Nederland op een ongelukkige tijd, 17:30
uur. Heidweiller vroeg waarom Holland toch zo rot bleef doen
tegen Suriname en Bouterse. „Ze kunnen niet tegen hun verlies,” antwoordde ik. „Dat was met Indonesië exact hetzelfde.
Daarnaast is het een klassenprobleem. Een sergeant sportinstructeur, die regeringsleider wordt. Dat kan immers niet naar
Hollandse begrippen.”
„Ik heb tegen koningin Beatrix gezegd,” zei Heidweiller,
„Hoe komt het toch dat een mijnheer Knol uit Drente de goede betrekkingen met Suriname kan tegenhouden?” 190
Er werd afgesproken dat de AVRO vrijdag om 19:30 uur Bouterse in suite 1633 van het Hyatt uitvoerig zou filmen. Varekamp was opgelucht.
Newsweek wijdde tien pagina’s aan de gevaarlijkste gevangenissen in de VS. Het is niet voor te stellen wat daar gebeurt. Er
wordt geschreven, dat „inmates have more authority than prison guards”. Het schijnt de gewoonste zaak van de wereld te
zijn dat sterkere gevangenen de zwakkere tot seksuele handelingen dwingen. „Others take full-time lovers known as punks.”
Gevangenisbewakers zijn doodsbang voor de gevangenen.
Wanneer een medegevangene die van verraad wordt verdacht
met messteken (28, waarvan 9 in zijn borst) wordt gedood,
brengen ze zelfs een extra verschoning mee „because knife
wounds spatter blood”. Bovendien vormen gevangenen volgens raciale kenmerken gangs, zoals de Texas Syndicate voor latino’s, Aryan Brotherhood of Texas voor blanken en de Mandingo Warriors voor negers. Er hebben drugsoorlogen plaats
binnen de gevangenismuren. Er worden vrijwel dagelijks ge-
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vangenen vermoord. Onvoorstelbaar dat de overheid hier niet
tegen optreedt.
Ik bracht Pieter Varekamp bij ambassadeur Heidweiller om de
Surinaamse zijde inzicht te geven in de vragen die de AVRO zou
gaan stellen. „Heidje” maakt uitvoerig aantekeningen. Yvonne
Habets belde zelfs mij of ik een goed woordje wilde doen
„want u hebt zulke goede betrekkingen met mijnheer Bouterse.” Ze wilde morgen voor 17:30 uur filmen. Ik zei dat ik er
geheel buiten stond en zij haar eigen boontjes moest doppen.
Ik vroeg me af of ik haar niet moest vertellen dat ik Bouterse er
al van overtuigd had zowel aan haar als aan Varenkamp een televisiegesprek te geven.
Ik heb de tekst van de toespraak van Desi Bouterse voor de Algemene Vergadering gelezen. Deze is uitstekend. Ik bracht
Herrenberg een briefje om hem ermee te feliciteren want Buitenlandse Zaken heeft het stuk natuurlijk voorbereid.
Paniek. Er zijn nu ook afspraken met NOS televisie, KRO radio
en NRC Handelsblad voor Bouterse gemaakt. Sergeant Doedel
zei me: „Als het aan ons gelegen had, was het niet gebeurd.”
Herrenberg, nu gesteund door Heidweiller is ertussen gaan zitten.
3 oktober 1986

De Amerikaanse Senaat heeft het veto van Reagan ook weggestemd. De sancties tegen Zuid-Afrika zullen nu dus toch van
kracht worden.191
Er is een gigantische rel uitgebroken over hoe de regering
Reagan opzettelijke leugens over Libië en kolonel Khadaffi
heeft verspreid, waar verschillende van de grootste Amerikaanse kranten ingetrapt zijn. Bob Woodward heeft dit in The
Washington Post naar buiten gebracht, en is overgenomen door
Leslie Gelb op de voorpagina van The New York Times. Leugenachtig waren de meldingen dat de VS op het punt stonden
Libië aan te vallen en dat kolonel Khadaffi via een staatsgreep
zou worden afgezet. Er bestaat onduidelijkheid of admiraal
John Poindexter, de veiligheidsadviseur van Reagan, met deze
smeerlapperij heeft meegedaan. Het komt deze keer uit dat
Washington zo opereert, maar de vraag blijft hoe dikwijls dit
gebeurt zonder dat het aan de grote klok komt te hangen. En
ook: of en hoe dit bij de kleine broers in Den Haag eraan toegaat.192
De keurige minister George Shultz van Buitenlandse Zaken
191 The New York Times, 3 oktober 1986.
192 The New York Times, 2 oktober 1986.

166

4 oktober 1986

Ik heb absoluut heerlijke dagen gehad in dit fantastische hotel.
Het wordt mooi weer. Jammer dat we vertrekken.
Na de toespraak van Bouterse in de VN195 heeft de AVRO heel
rustig, vijf kwartier lang Desi Bouterse kunnen interviewen en
filmen. Dat valt dus niet te vergelijken met de vier minuten van
de TROS. Varekamp begon natuurlijk over de Decembermoorden, maar Bouterse zei heel kalm: „Wat gebeurde was een incident gericht tegen de staat en straks wanneer wij Brunswijk
pakken, dan zal ook wel weer worden gezegd dat we de
rechtsstaat hebben geschonden.” Hij was ontspannen en zeker
van zichzelf. Doedel gaf na een uur aan dat het genoeg was geweest, maar Desi zei zelf: „Nee, we kunnen best nog even
door gaan.” Herrenberg schitterde door afwezigheid tijdens de
opname, wat vroeger ondenkbaar zou zijn geweest. Wat is er
in hem gevaren? Na afloop zei Varekamp: „De AVRO is zeer blij
met het resultaat en ik zelf ook.” Ook Atta Mungra kwam tegen het einde van het interview de kamer in om te luisteren.
Later zei Heidweiller dat we met Bouta mee konden vliegen in
het door de SLM gecharterde toestel vanaf hangar 14 bij PanAm
op JFK.
Bouterse heeft in de Algemene Vergadering van de VN onder
193 The New York Times, 2 oktober 1986, Bernard Gwertzman.
194 The New York Times, 2 oktober 1986, Gerald Boyd.
195 De tekst van deze rede is in mijn dagboek.
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heeft de zaak verdedigd en zei: „Frankly, I don’t have any problems with a little psychological warfare against Qadaffi.” 193 De
minister zei dat Washington zich „vrij voelde” om iedere actie
tegen Libië te nemen die de Amerikanen goeddunkt. SHULTZ
JUSTIFIES SCARING QADAFFI staat werkelijk op de voorpagina
van de The New York Times. Dat is dus het niveau waarop onze
grote broer buitenlandse politiek bedrijft. Er zijn geen woorden voor.
En terwijl iedereen weet wat een schurken de Amerikanen eigenlijk zijn, verklaarde het Witte Huis dat het helemaal niet
was gebeurd. Ronald Reagan sprak met columnisten en zei
verrast te zijn door de berichten. „Our position has been one in
which we would just as soon have Mr. Qadaffi go to bed every
night wondering what we might do. I think that is the best position for anyone like that to be in.” Over terrorisme gesproken. Dit zijn woorden van een superterrorist.194
Heb het boek van Gaylin uitgelezen. Ik vind het erg waardevol.

■

MEM42-revisie1_MEM 18-11-16 13:26 Pagina 167

1986

■

MEM42-revisie1_MEM 18-11-16 13:26 Pagina 168

meer gezegd: „Terroristische groepen die in het algemeen in
Nederland hun basis hebben, ondersteunen op dit moment een
groep bandieten, die zich bezig houdt met terroristische activiteiten in het oostelijk deel van ons land.” Hij voegde eraan toe
dat Suriname aan Nederland heeft gevraagd krachtiger tegen
deze groepen op te treden. „Temeer daar ook de financiering
en de rekrutering van manschappen in ons land zou gebeuren,”
aldus schreef Van den Brink op de voorpagina van NRC Handelsblad. Van den Brink had rustig kunnen schrijven dat de financiering en rekrutering in ons land „gebeurt”, niet zou gebeuren. Desi Bouterse heeft gewoon de waarheid gesproken en
NRC Handelsblad presenteert die waarheid als een „felle aanval
van Bouterse op Nederland”.
Er is geschoten op premier Rajiv Gandhi van India. Het zat er
dik in dat dit zou gebeuren, in wat in de volksmond „de grootste democratie ter wereld” genoemd wordt. Gandhi bezocht
het graf van Mahatma Gandhi wiens 118e verjaardag werd gevierd. De schutter had zich in de bosjes verstopt. De premier
bleef ongedeerd.196
The New York Times schrijft dat op 14 augustus 1986 op het
Witte Huis werd besloten desinformatie te verspreiden om te
stimuleren dat kolonel Khadaffi omvergeworpen zou worden
of van de zenuwen zijn zelfcontrole zou verliezen. The Washington Post had hierover een memorandum in handen gekregen: „The idea is to combine real and illusionary events –
through a disinformation program – with the basic goal of
making Qadaffi think that there is a high degree of internal opposition to him within Libya, that his key trusted aides are disloyal, that the US is about to move against him militarily.” Dat
zijn technieken „de KGB waardig” aldus The New York Times.
The Wall Street Journal werd onder andere gebruikt om leugens
te verspreiden. LIES WOUND AMERICA, NOT LIBYA, staat boven
het artikel.197 Directies en hoofdredacties van de Amerikaanse
media zijn diep verontwaardigd over wat bekend is geraakt.
The New York Times publiceert een lange lijst van topmensen
van kranten en televisie die tegen deze gang van zaken protesteren. Wat helpt het? Ik ben ervan overtuigd dat Washington
na deze berichten absoluut niet zal veranderen. De Amerikaanse overheid gaat gewoon op de ingeslagen weg door. Hetzelfde
geldt voor „de bondgenoten”, zoals die in Den Haag.
Terwijl de televisieploeg opruimde, ontspon zich in de suite
van Bouterse een gesprek tussen hem, Heidweiller en mij, met
196 The New York Times, 2 oktober 1986, Steven Weisman.
197 The New York Times, 3 oktober 1986, Robert McFadden.
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sergeant Doedel als toehoorder. Desi zei dat hij over niet te
lange tijd met de taak van regeringsleider zou ophouden. Ik zei
er geen mieter van te geloven. „Dan ken je me slecht Willem,”
zei hij.
„Alle politici zeggen dat,” observeerde Heidje. Maar ik merkte
dat Bouterse heel serieus was.
„Er is een grens aan alles,” zei hij in gedachten verzonken. Ze
vroegen me hoe ik dacht dat de opname was verlopen. „Het
voornaamste effect van dit rustige gesprek,” zei ik, „zal zijn dat
men in Nederland nu voor één keer een heel andere man ziet,
volkomen ontspannen, recht voor zijn raap en ter zake, serieus
in plaats van de geagiteerde dictator zoals hij meestal wordt
weggezet, liefst ook nog in verband met de Decembermoorden. Ik denk dat dit een psychologisch effect op de publieke
opinie zal hebben.” De cameraman van de AVRO was het hiermee eens.
We spraken ook over Chin A Sen en Haakmat. Bouterse zei
nog altijd op Chin A Sen gesteld te zijn. Hij had hem goed leren kennen, maar de man was helaas naïef. Hij was het ook geweest die Haakmat in het kabinet had willen hebben en hem
drie posten liet bezetten: Buitenlandse Zaken, Justitie en Leger
& Politie. „Op een dag,” aldus Bouterse, „zat Haakmat ergens
een broodje te eten toen er een probleem was over een stemming in het parlement. Hij werd er als de bliksem bijgehaald en
zag kans acht uur non-stop het parlement toe te spreken. Hij
wist nauwelijks waarover het probleem ging en sprak al die tijd
dus eigenlijk over niets. Intussen werd de stemming verdaagd,
opdat de politieke krachten konden worden gehergroepeerd.
In dat opzicht had ik wel bewondering voor Haakmat, maar als
persoon is hij totaal onbetrouwbaar. Daarom kan ik niets met
hem beginnen. De stunt van ons leven zou zijn om hem toch
naar Suriname te halen en hem overal voor de revolutie te laten spreken, want dat zou hij zeker bereid zijn te doen.”
„Waarom nodigt u hem dan niet uit,” vroeg ik. Ik kende
Haakmat tenslotte redelijk.
„Nee Willem,” antwoordde Bouterse, „dan zouden ze echt
denken dat ik gek was geworden.”
„Hoe is Haakmat dan aan zijn eind gekomen in Paramaribo,”
vroeg ik.
„Het was Chin A Sen die me heeft gevraagd hem te ontslaan,”
zei de bevelhebber. „Chin A Sen had het gevoel dat zij elkaar
goed kenden. Zij waren ook bevriend met elkaar, maar toch
wilde de premier hem kwijt want hij veroorzaakte constant
problemen. Ik riep Haakmat bij me en deed wat ik had te
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doen. Ik heb toen Haakmat voor het eerst met zijn mond vol
tanden gezien. Vervolgens moesten we dit bericht in de ministerraad bekend maken. Haakmat vroeg na het bekend maken
het woord en sprak een uur en vijftig minuten. Hij deed dit zo
geweldig, dat iedereen applaudisseerde, evenals Chin A Sen
zelf. Ik moest het geklap afhameren, want nog even en Haakmat was blijven zitten en waren we Chin A Sen kwijt geweest.”
Het viel me op dat iedere keer als Heidweiller (met een rode
pochet die uit zijn jasje bungelde) iets wilde zeggen, Bouta
hem plompverloren in de rede viel en zijn kabinetschef eigenlijk niet serieus leek te nemen. Toch begon Heidweiller een
anekdote over een stemming in de VN over de PLO, waarbij
Haakmat onder druk van Washington de stem van Suriname
gewoon had gewijzigd waarop Heidweiller tegen Chin A Sen
had gezegd: „Get that monkey of my back.” Bouterse wilde
weer ingrijpen, maar ik probeerde hem met mijn ogen duidelijk te maken Heidje te laten praten, want zo hoor je nog eens
wat. Ik begreep het ongeduld van de militair Bouterse met
deze diplomaat oude stijl, die beter bij de kolonie Suriname
dan bij de Republiek Suriname paste wel. Toch, nu ik Heidweiller beter ken, valt hij me erg mee. Ik vroeg Desi: „Kunt u
een ambassadeur opdracht geven zijn memoires te schrijven?”
„U moet gaan schrijven ambassadeur,” zei Bouterse meteen tegen Heidweiller.
Misschien ben ik hierna iets te ver gegaan, want ik zei: „Het zal
moeilijk zijn om een lijn te trekken tussen geschiedenis en pornografie, want de ambassadeur vertelde me veel liefdesaffaires
te hebben gehad.”
„Maar ik heb niets gezegd over pornografie,” zei Heidje lichtelijk geïrriteerd.
New York - Miami
Ik kreeg een plaats in de businessclass toegewezen. Pieter Varekamp en het AVRO-team zitten economyclass. Bart in ’t Hout had
gezegd dat men uiterst verheugd was in Hilversum, dat het
AVRO-team door mijn toedoen met Bouterse mee naar Suriname mocht vliegen. In Miami werd een lek aan een brandstoftank gerepareerd. We konden pas om 22:30 uur richting Paramaribo doorvliegen.
Bouterse ging later naar het economy-gedeelte om te kaarten
met Atta Mungra, een steward en een veiligheidsman. Pieter
wilde dit filmen, wat meteen oké was. „Speelt u om geld,”
vroeg Varekamp. „Nee,” zei de bevelhebber, „want het geld
zit bij jullie in Holland.”
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Ik zat met Heidweiller te praten en gooide een hengeltje uit.
„Soms zou ik tegen Bouta willen zeggen: waarom maakt u de
heer Heidweiller geen minister van Buitenlandse Zaken en
haalt u Henk Herrenberg niet terug naar het kabinet, want daar
is hij nodig om de Brunswijk-zaak voor eens en voor altijd op
te lossen.”
„Als u dat zou zeggen, doet u mij geen plezier,” antwoordde
de ambassadeur. Hij vertelde dat hij minister Herrenberg gisteren, waar iedereen bij was, een groot compliment had gemaakt
vanwege het doordrijven van het bezoek van Bouterse aan de
VN „opdat voor de wereld andermaal duidelijk zou zijn wie het
gezag in Suriname vertegenwoordigde. Om die reden was deze
reis een succes. En de tweede reden is dat nu dankzij een
AVRO-team de regeringsleider in miljoenen Nederlandse huiskamers zal worden gezien.” Heidweiller was echter van mening dat Herrenberg ten aanzien van Nederland een complex
had en daardoor moeite had met verstandige beslissingen tegenover Den Haag te nemen. Heidweiller is er nog steeds
voorstander van om de Nederlandse pers het land binnen te laten.
Hij vertelde over André Haakmat, en hoe hij in Washington
persona non grata was geworden. Hij had geinformeerd bij de
Amerikaanse regering hoe men zou reageren wanneer Suriname toestemming zou geven aan de Cubanen om een ambassade in Paramaribo te openen. Negatief, dus. Hij zei de Amerikanen dan niet akkoord te zullen gaan, maar eenmaal thuis herzag
hij deze toezegging en gaf Havana toestemming om een diplomatieke post te openen. Dit was voor de Amerikanen aanleiding Haakmat af te schrijven. Het is inmiddels al 01:30 uur.
Heidweiller begint te gapen. Het wordt een rampzalige reis,
want we bereiken op zijn vroegst ons bed om 05:00 uur.
Sergeant Doedel zei nooit eerder zo’n toeloop van Nederlandse media op Bouterse te hebben meegemaakt als de afgelopen
dagen in New York. „Thanks to Mr. Oltmans,” zei hij ook
nog.
„Ja,” antwoordde ik, „de concurrentieslag begon toen ik liet
uitlekken dat een AVRO-team naar New York zou gaan.” Omdat Paramaribo voor Nederlandse journalisten afgesloten is,
was dit „de” kans.
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Hotel Torarica
De eerste gast die ik vanmorgen tegenkwam, was Harvey
Naarendorp die in kamer 312 verblijft en uit Mexico is overgekomen. We spraken in zijn kamer. Hij had Desi een memorandum gezonden over de te volgen politiek tegenover Nederland. „Je moet eerst veel van ze slikken,” had Harvey
geschreven, „juist omdat je van ze af wilt. Ik maakte hem duidelijk tegen de PALU-politiek te zijn om van Nederland dé buitenlandse vijand te maken.” 198 Nadat ik vorige reis had aangedrongen bij Desi het contact met de slimme Harvey te
herstellen, hebben ze inderdaad een dag samen doorgebracht.
Die inbreng van Naarendorp was natuurlijk hard nodig. Herrenberg had Harvey indertijd binnengeroepen naar aanleiding
van een roddelverhaal van mevrouw Shirley van de coffeeshop
van Torarica, waar Naarendorp om moest lachen. Tegen mij
zei hij: „Henk heeft niet al teveel up here,” en hij wees op zijn
hoofd. Hij was me dankbaar dat ik The Universe Within van
Morton Hunt voor hem had meegenomen.
Voor Mokthar nam ik uit New York de meest recente knipsels
uit de Amerikaanse pers mee over de schandalige leugens van de
regering Reagan over Khadaffi en de heisa die erover is ontstaan.
Op Zanderij werden we om 03:00 uur ontvangen door Iwan
Graanoogst, en vervolgens premier Pertab Radhakishun, Jules
Wijdenbosch, Igor Bubnov en zelfs door commissaris van de
bosnegers Libretto. We gingen eerst naar de VIP-ruimte waar
Heidweiller een persconferentie gaf en vertelde dat een televisieteam van de AVRO met de bevelhebber was meegereisd. Ook
Oranje en Boerboom van Veronica radio waren gearriveerd.
Zelfs een VARA-verslaggever kwam zich voorstellen.
Ambassadeur Van Houten was in Nederland. Hij werd tijdelijk
vervangen door R.J. Mulder, die in kamer 104 van Torarica logeert. Hij schijnt ambassadeur in Senegal te worden. Pieter Varenkamp en ik gingen hem opzoeken. Mulder was een burgerlijke man. Tot mijn verbazing ontpopte Pieter zich ter plekke
198 Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie, politieke partij in Suriname.

172

Zaakgelastigde Mulder kwam triomfantelijk met dit berichtje
uit De Ware Tijd van 18 september 1986 aandragen. Ik ben vergeten waar het over ging maar dat Surinaamse kranten en journalisten dikwijls absolute shit afdrukken is een feit, zoals dit ook
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als een kontlikker van Nederlandse autoriteiten. Mulder en
Pieter waren het over alles eens, over de bosnegers en zelfs over
Desi Bouterse, alsof zij experts waren over deze onderwerpen.
Ik zei tegen Pieter recht in zijn gezicht: „Waarom praat je nu
heel anders nu je tegenover deze diplomaat zit?”
Mulder vroeg mij waarom ik laatst tijdens de paniek over
Brunswijk in Paramaribo niet naar ambassadeur Van Houten
was „gevlucht”, maar naar ambassadeur Bubnov van de USSR.
„Omdat ik Bubnov aardiger vind en hem bovendien langer en
beter ken.” Ik dacht: ik zal deze zak, maar niet zeggen dat ik
vele malen door Bubnov thuis ben uitgenodigd een hapje mee
te eten, wat Van Houten – en zelfs Hoekman voor hem –niet
éénmaal heeft gedaan. Ze gebruiken me wel voor informatie,
maar verder beschouwen ze me als persona non grata.
Het gesprek tussen Mulder en Varekamp, die ijverig aantekeningen maakte van alles wat Mulder zei, vond ik belachelijk
verlopen. Ik ging naar het terras van het hotel en schoof er bij
Roel Martens aan, die van de Surinaamse werkelijkheid wel
van de hoed en de rand weet. Hij werkt tegenwoordig bij
Stichting Planbureau Suriname.

■

MEM42-revisie1_MEM 18-11-16 13:26 Pagina 173

1986

■

MEM42-revisie1_MEM 18-11-16 13:26 Pagina 174

op veel grotere schaal in Nederland gebeurt. Er wordt gespeculeerd zonder over een minimum aan betrouwbare informatie
te beschikken.
Ik overhandigde aan de Libische diplomaat Mokthar de uit
New York meegbrachte krantenknipsels. We spraken af dat ik
hem morgen een schriftelijk verzoek zou brengen om naar Libië te kunnen reizen, en mogelijk een interview met Khadaffi
te filmen.
Bubnov liet me om 17:00 uur ophalen. We aten absoluut heerlijke hapjes, en voerden een uitstekend gesprek. We zaten op
het terras. Hij smeet propjes van papieren servetten in de rivier.
„That is terrible!” riep ik uit en ging ostentatief naar de rand
van het terras om het papier in het water na te kijken. Toen ik
hem aanbood om voor hem ook een aantal artikelen over de
Libië-rel te kopiëren, en dat hij ze dan morgen in Torarica zou
kunnen laten ophalen, zei de ambassadeur tot mijn niet geringe
verbazing: „Yes, and then I find a map of Marowijne in that
envelope.” Sovjetdiplomaten blijven, misschien wel terecht,
achterdochtig omdat ze inderdaad over de hele wereld altijd
weer belazerd worden.
Ik belde Henk Venoks en vertelde hem dat Carlo Spier blijkbaar rechtstreeks van premier Radhakishun opdracht had gekregen journalisten binnen te laten. Ik zei dat het gekkenwerk
was: „Want je weet toch dat ze allemaal met vooropgezette bedoelingen komen om Bouterse en jullie te naaien.” Venoks was
het met me eens. Ook Pieter Varekamp en zijn cameraman Lajos Kalános tappen nu ze binnen zijn uit een ander vaatje. Ze
willen met het leger mee naar het Brunswijk-gebied. Varekamp had luitenant Neede al gevraagd of ze naar Albina mochten. Welke loer zullen ze me draaien? Want als ze streken gaan
uithalen nadat ik ze heb binnengebracht, begint voor mij ook
het gedonder in de glazen. Daarvoor ben ik hier niet al die tijd
aan het werk. Neede had geantwoord – ook al was hij verrast –
dat het in verband met de veiligheid niet kon. Lajos Kalános zei
ook al dat ze langer wilden blijven om voor de gezamenlijke
omroepen te filmen.
Frits Pengel kwam praten. We zaten voor een keer op het terras van Torarica. Hij vertelde sergeant Doedel al zes weken geleden te hebben gezegd dat het probleem Brunswijk meteen
geliquideerd moet worden. Hij zei zeker te weten dat het hele
Marowijnegebied inderdaad pro Brunswijk was. Hij zei dat de
bosnegers Brunswijk begonnen te idealiseren, want eindelijk
durfde een van hen tegen Bouterse te strijden. Roel Martens
daarentegen verzekerde me eerder dat „heel Paramaribo” zo
174

7 oktober 1986

Om 11:30 uur ging ik nog even afscheid nemen van Henk
Heidweiller, waarbij ik tot mijn afschuw hoorde dat Oranje en
Boerboom van Veronica vanmorgen een exclusief radio-interview met Desi Bouterse hadden gemaakt. „Dat is verraad jegens onze afspraken,” zei ik meteen.
„Nee,” zei Heidweiller, „we hadden in New York uitsluitend
exclusiviteit bedongen voor televisie, niet voor radio.”
„Dat is niet waar. U begrijpt toch wel dat we bedoelden dat de
bevelhebber exclusief voor alle media eerst de AVRO de gelegenheid zou geven de primeur van een gesprek met hem te
presenteren? Nu is die opzet doorkruist en verpest. Varekamp
zit in de coffeeshop. Belt u hem maar.” Dit deed Heidweiller,
die van Varekamp precies dezelfde reactie kreeg. Ook Varekamp noemde de Surinaamse handelswijze in strijd met de gemaakte afspraken. Heidweiller lulde in cirkels om zich eruit te
redden, wat me alleen maar verder opwond. De ambassadeur
zei tegen Varekamp: „De heer Oltmans helpt me opnieuw aan
de maagzweer waar ik juist vanaf was.” Ik nam de brief terug
die ik hem juist had gegeven. Ik wond me vanwege het gedraai
nog meer op. Heidweiller gaf me een teken weer rustig te gaan
zitten, maar ik ging weg en smeet de deur achter me dicht. Pieter zei later dat Heidweiller tegen hem op dat moment zei:
„Moet ik hem achterna gaan of wat?”
Varekamp en Lajos bevestigden dat meer dan duidelijk met
Heidweiller en Doedel was afgesproken „geen pers bij Bouterse tot en met de uitzending van de AVRO op 7 oktober”. Ik
bracht op weg naar Zanderij nog een brief voor Bouterse op
het paleis. Blij dat ik dit wespennest weer eens achter me kan
laten liggen.
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langzamerhand Brunswijk een ordinaire misdadiger vindt.
Toen ik dit tegen Frits zei, reageerde hij alsvolgt: „Weldenkende Surinamers, en zoals je weet is dat een minderheid, vinden
Brunswijk vervelend maar bij het volk zie je een bandwagon effect, ze gaan hem idealiseren.”
Frits was het met me eens dat Henk Herrenberg lef had, maar
vond hem tegelijkertijd te vooringenomen tegen Nederland.
In het algemeen had men in Paramaribo de buik vol van hem.
Nadat we enige tijd over Herrenberg gesproken hadden, werden we het eens dat hij niet zozeer bevooroordeeld was maar
eerder flexibiliteit miste. Al met al blijf ik hem bewonderen om
zijn moed en principiële houding ten aanzien van de revolutie,
die hij erg toegedaan is.
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Dankzij Frits Pengel kreeg ik stoel 1B in deze DC-10 van de
KLM die via Port of Spain naar Amsterdam vliegt.
De eerste krant die ik opensla, meldt dat Joseph Luns lid is geworden van het bestuursadviescollege van de Stichtingen voor
Vrede en Veiligheid van het Oud-Strijders Legioen (OSL).
Voorzitter Prosper Ego heeft dit bekend gemaakt. In een toespraak prees Luns minister Hans van den Broek, die resoluut
had afgewezen om in navolging van de VS verdergaande sancties tegen Zuid-Afrika door te voeren.199 Ik ben altijd a priori
tegen sancties als Westers machtswapen. Luns en Van den
Broek waren indertijd echter wel hevig voor sancties tegen de
USSR en tegen Cuba..
Psycholoog en gedragskundige Paul Watzlawick uit Californië,
probeert een antwoord te geven op de vraag hoe we weten wat
we denken te weten.200 Hij bepleit dat iets alleen dan waar is „if
it corresponds to an independent ‘objective’ reality. That
knowledge is knowledge only if it reflects the world as it is.”
Ik zie Desi voor me. Ik ben op hem gesteld geraakt maar ik
houd ook mijn hart vast, zowel wat betreft een mogelijke aanslag op zijn leven als wat betreft een kans van slagen van zijn
beweging. In werkelijkheid is hij steeds verder achteruit geschoven, en vrijwel het hele land wacht op zijn val. Zijn
machtsbasis, voor zover die er nog was, is wel erg smal geworden. Het is een buitengewoon oneerlijke zaak, want na 1982 –
wat een ongelooflijke blunder was (ondanks de samenzwering
om hem om zeep te helpen) – heeft hij eigenlijk nooit meer
een redelijke kans gekregen. Hij is permanent van alle kanten
bestookt en ondermijnd.
Frits Pengel had me me bij een zekere Theo van Dijk gebracht,
die in Suriname een graniethandel was begonnen. Ik vond het
een vreemde, bijna onplezierige man, maar misschien kan mijn
broer Theo het juist uitstekend met hem vinden. Hij heeft een
fabriek opgezet en gaat, met investeringen van Frits en anderen, een dozijn granietslijpmachines uit Italië importeren. Hij
wil de grootste graniethandelaar in Latijns-Amerika worden.
De granietvoorraden in Suriname schijnen enorm te zijn.
Ik voel me gedeprimeerd over wat er vandaag gebeurd is. Geen
moment heb ik aan de mogelijkheid gedacht dat ze de afspraken uit New York niet zouden nakomen. Het maakt me erg
triest. Ik luister naar Mahler, wat helpt. Je houdt geen twee
echte vrienden over in deze mooie, wijde wereld.
199 De Volkskrant, 6 oktober 1986.
200 Paul Watzlawick, The Invented Reality, W.W. Norton & Co., New York, 1984 (eerste
druk 1980).
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Amsterdam

8 oktober 1986

Amerbos
Ik nam van Schiphol een taxi naar huis en het eerste wat ik
vond was een bandopname uit Kaapstad van mijn oudste broer
Henk. Ik heb er meteen naar geluisterd. Hij was als gewoonlijk
erg grappig.
Peters visum voor Zuid-Afrika is er nog steeds niet. Geen tijding, goede tijding. Het komt.
Theo stuurde me een citaat van professor W. Agor uit Texas:
„At the present moment, we know more about the moon
than we know about the brain.” Misschien is dat wel waar,
maar toch interesseert me het brein oneindig veel meer dan de
maan.
Er lag ook een brief van Wout Woltz, dat hij moe wordt van
mijn klachten.201 „Ik ben niet in een stemming voor grapjes,”
heb ik geantwoord. Ik somde op dat hij eerst met een stuk van
Schumacher kwam die deel twee van mijn Memoires de grond
in schreef en daarna met een groot opgemaakt artikel over
Westerling en mij. En dan krijg ik geen gelegenheid tot een
behoorlijk weerwoord. Volgens Woltz zou de redactie redelijk
en fair bekorten. Help het je geloven. Het oude liedje: ze zullen nooit via een weerwoord iemand de gelegenheid geven de
krant in haar hemd te zetten.
Het ANP dito. Die kunnen gewoon een bericht gemakshalve
niet vinden.202 Ook advocaat Den Hertog trok namens Hans
van den Broek weer aan de bel over wat ik zogenaamd de staat
nog verschuldigd zou zijn. De man voert een vendetta uit. Ik
heb navenant geantwoord.203
Pieter Baaij stuurde me een kopie van de brief die hij aan ambassadeur Diaz van Cuba schreef over onderdelen die hij kan
leveren.204
Vanavond heb ik in Theater Taveerne in de Lange Houtsraat
25 in Den Haag op uitnodiging van het Algemeen Bestuur van
201
202
203
204

Zie bijlage 38.
Zie bijlage 39.
Zie bijlage 40 en 40a.
Zie bijlage 41.
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de Stichting JASON een praatje gehouden over de buitenlandse
politiek van Michail Gorbatsjov.
9 oktober 1986

Indonesië heeft weer eens vier voormalige leden van de PKI
geëxecuteerd. Walgelijk.
Bernard Kalb, de woordvoerder van George Shultz, is afgetreden uit protest over de leugens van zijn regering inzake Libië
en Khadaffi. „Faith in the word of America is the pulsebeat of
our democracy,” aldus Kalb. Dat valt me van hem mee. Het is
natuurlijk ook een schandaal. Goed dat dit gelieg is uitgekomen. Wat gebeurt er nog meer waar verder geen haan naar
kraait? 205
De Surinaamse Patriotten
doen met hun Nieuwsbrief
goed hun best.206 Maar
dan komt Frits Behrendt
weer met een stinkende
tekening in Het Parool van
vandaag, hij tekent Bouterse als monster, en de
klok is weer effectief teruggedraaid. Wat weet
deze brave Behrendt in
godsnaam van wat erin Suriname speelt? Of wie de hoofdspelers werkelijk zijn?
Vladimir Horowitz heeft een recital gegeven in het Witte
Huis.207 Hij speelde een curieus programma: Mozart, Liszt,
twee mazurka’s van Chopin, twee preludes van Rachmaninoff,
twee etudes van Scriabin en toegiften van Schumann (Träumerei ) en Moszkowski (Etincelles).
Een atoomduikboot van de Sovjet Unie met zestien raketten
(ieder met twee atoomkoppen) is na drie dagen stuurloos ronddobberen op tweeduizend kilometer ten oosten van New York
in de Atlantische Oceaan gezonken. Hoe kan zoiets? De 120
man bemanning schijnt tijdig te zijn geëvacueerd. Washington
zegt dat de twintig jaar oude boot van 9.400 ton verder geen
gevaar oplevert. Maar wat gebeurt er in godsnaam met al die
atoomkoppen op den duur? 208
Het gemeentebestuur van Amsterdam wil de fototentoonstel205
206
207
208

The New York Times, 8 oktober 1986, David Shipler.
Zie bijlage 42.
The New York Times, 5 oktober 1986, Harold Schonberg.
The New York Times, 6 oktober 1986, Bernard Gwertzman.
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ling van schrijver W.F. Hermans in het Stedelijk Museum sluiten en heeft de schrijver tot persona non grata verklaard, omdat
hij „enkele jaren geleden” een bezoek aan Zuid-Afrika heeft
gebracht. Ze zijn getikt. Wat zijn dat voor mensen daar?
Theodor Holman lucht zijn hart in Het Parool en heeft er kennelijk een probleem mee. De reacties zijn tekenend voor deze
tijd. Hermans zelf was verbijsterd. „Gezellige stad Amsterdam.
Ik vraag me af of dit niet in strijd is met de grondwet, een dergelijke manier van pressie uitoefenen op mensen. Zo wordt
Nederland toch een soort dictatuur. Het is een soort terrorisme, je voelt je bedreigd. Ik heb toch niemand kwaad gedaan
met mijn reis naar Zuid-Afrika?” Dit belachelijke incident
kwam aan het rollen door vragen van twee PvdA-raadsleden
die als gewoonlijk kletsten over iets waar ze eigenlijk geen mening over konden hebben, namelijk de realiteit van Zuid Afrika in 1986. Hermans: „Ik heb nog nooit een woord ten gunste
van apartheid gezegd.” En nu de voor- en tegenstanders. Harry
Mulisch staat achter de culturele boycot tegen Hermans, en is
voorstander van sluiting van de tentoonstelling, want volgens
hem steunt Hermans apartheid. Ik heb Mulisch nooit hoog
aangeslagen, ik ken hem tenslotte. Hij kletst als gewoonlijk uit
zijn nek. A.F.Th. van der Heijden vindt het een schande als een
Nederlands schrijver naar Zuid-Afrika gaat. Frans Kellendonk
zei: „Ik vind dat iedereen het recht heeft zijn mening over
Zuid-Afrika – waar je het eens of oneens over kun zijn – te
berde te brengen.” Frans vindt dat wat de gemeente tegen
Hermans onderneemt „in strijd is met de vrijheid van meningsuiting”. Oek de Jong: „Belachelijk dat een schrijver niet
mag besluiten naar Zuid-Afrika te gaan.” K. Schippers: „Absurd. Gelukkig dat we in Amsterdam geen gemeenteboekhandels hebben anders zou er geen boek van Hermans meer in de
verkoop zijn.” Simon Carmiggelt vindt het besluit van de gemeente „bespottelijk”. „Dat Hermans lezingen gaf in ZuidAfrika maakt hem geen handlanger van het systeem van onderdrukking. Jérôme Heldring van NRC Handelsblad, een man die
ik zeer hoog acht, is er ook geweest om lezingen te geven,” aldus Carmiggelt.
Henk de Mari van De Telegraaf belde. Hij had mijn reportage in
de Haagse Post over Suriname en Bouterse gelezen en zei:
„Niets dan lof.” Hij zou in 1987 drie maanden voor De Telegraaf naar Paramaribo willen gaan. Dat gebeurt nooit, want het
zijn de Arnold Burlages bij die krant die met hun misdadig geschrijf de toon mogen zetten.
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10 oktober 1986

De Sandinisten in Nicaragua hebben een bevoorradingsvliegtuigje van de CIA neergeschoten. De piloot Eugene Hasenfus is
gevangen genomen. Minister Shultz heeft natuurlijk eerst weer
hevig gelogen en gezegd dat het toestel het bezit was van een
privé-organisatie, maar Hasenfus heeft zelf nu gewoon toegegeven dat het een CIA-vlucht was.209 De idioot Reagan heeft
ook van de daken geschreeuwd dat het om een privé-organisatie ging die het toestel naar Nicaragua had gezonden. Hij vergeleek Amerikanen als Hasenfus met de Amerikanen die met
de Lincoln Brigade meevochten tegen Franco in de Spaanse
Burgeroorlog. De FBI kreeg opdracht die particuliere organisaties te onderzoeken, om de schijn op te houden dat de CIA niet
betrokken was. Puur theater.210
Peter was blij met het Jean d’Eve horloge, dat ik in het vliegtuig voor hem had gekocht, met twee uurwerken, één voor
Nederlandse tijd en één voor Zuid-Afrikaanse tijd.
11 oktober 1986

Arnold Burlage meldt vandaag in De Telegraaf, dat de VS en
Frankrijk hun waakzaamheid tegenover Suriname hebben opgevoerd, want er zou een invasie van Libiërs hebben plaatsgehad. Er zouden al 150 Libiërs in Paramaribo zijn aangekomen
om het leger van Bouterse tegen Brunswijk te versterken. Zestig Libiërs zouden met een toestel van de ALM zijn gearriveerd.
Sprookjes van Moeder de Gans. Maar intussen zal een nieuwe
golf van bezorgdheid door de Surinaamse gemeenschap in Nederland trekken, terwijl het een volkomen verzinsel is van – ik
denk eigenlijk niet eens van Burlage – maar van Westerse inlichtingendiensten en waarschijnlijk de CIA. De vraag is: hoe
kan het gebeuren dat het meest populaire ochtendblad in het
koninkrijk steeds weer voor doeleinden van geheime diensten
wordt ingezet? Drie jaar geleden heette het dat er een paar
honderd Castro-Cubanen in Suriname waren gearriveerd om
Bouterse te versterken. Het Libië-verzinsel is een variant op
een geliefd thema: het Suriname van Bouterse zwart maken
onder de banier van de vrije, democratische pers, welke de lezers immers de waarheid voorlegt.
Ik heb Louw van Zuid-Afrika een brief geschreven en hem gevraagd of het mogelijk is dat ik tijdens mijn komende reis een
paar lezingen geef. Ik heb gewezen op mijn ervaring met lezingen in de VS voor W. Colston Leigh en andere bureaus. Als
209 The New York Times, 9 oktober 1986, James LeMoyne.
210 The New York Times, 8 oktober 1986, Richard Halloran.
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Op de Belgische televisie zag ik dat er in Reykjavik een rel
rond Georgii Arbatov is ontstaan, die had laten uitlekken dat
Michail Gorbatsjov spectaculaire voorstellen voor ontwapening had gedaan. De Amerikanen zitten erover in de gordijnen, zoals altijd wanneer ze te maken krijgen met mensen die
hun smerige trucjes goed door hebben. Arbatov en Evgeny
Velikhov hadden samen een persconferentie gegeven, en hierbij Reagans voorstel „for a phased reduction in nuclear testing
a trick and maneuver” genoemd om de aandacht af te leiden
van een totale uitbanning van nucleaire testen. Velikhov maakte verder bekend dat de USSR bereid was akkoord te gaan „with
all necessary methods of verification”.212
Toch schijnt er een kink in de kabel te zijn gekomen door het
willen vasthouden van de Amerikanen aan het SDI-project. Ik
maak uit televisiereportages op dat de top in IJsland als mislukt
kan worden beschouwd. George Shultz zegt dat Reagan ondanks druk van de Sovjetdelegatie „zijn rug recht heeft gehouden.” Paul Warnke zegt dat Gorbatsjov in de war is geraakt van
alle tegengestelde meningen in het Reagan-kamp, waar eigenlijk geen touw aan vast was te knopen. Warnke: „Het was een
gevecht van haviken tegen struisvogels.” Vladimir Lomeiko
blaast op de West-Duitse televisie zijn partijtje mee en berijdt
het stokpaardje van de noodzaak van „nieuw politiek denken”.
Premier Lubbers wil niets zeggen tot na het NAVO-beraad over
deze top.
13 oktober 1986

Schiphol
Ik maak een tussenstop van een nacht in Neuheim om met
Theo over Suriname bij te praten.
En al is de kop van het bericht minder spectaculair dan in De
Telegraaf, NRC Handelsblad wil niet achter blijven bij de leugens
van Arnold Burlage en co. Onder de kop BOUTERSE MET LIBISCHE STEUN IN HET OFFENSIEF TEGEN GROEP-BRUNSWIJK bericht de krant dat „het aantal Libische militaire adviseurs, dat
211 Newsweek, 13 oktober 1986.
212 The New York Times, 12 oktober 1986, Philip Taubman.
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Hermans en Heldring dit hebben gedaan, kan ik dit dus ook.
De top tussen Reagan en Gorbatsjov is in Reykjavik begonnen. Newsweek laat Henry Kissinger aan het woord over de gevaren die de gesprekken omringen. Ontwapening is een van de
hoofdschotels van de onderhandelingen.211
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Bouterse bijstaat drastisch is toegenomen”. Er zouden met twee
toestellen 45 en 60 Libiërs op Zanderij zijn geland. Er is geen
woord van waar, maar ook de NRC Handelsblad doet lustig mee.
14 oktober 1986

Zug, Hotel Ochsen
Theo stond al op me te wachten toen ik gisteren aankwam. Hij
was benieuwd hoe het met de zaken met Suriname stond. Hij
had wel interesse om machines te leveren voor de graniethandel.
Ik belde Bart in ’t Hout over Arbatov. „We hebben besloten
het niet te doen,” zei hij.
Daarop belde ik Willibrord Frequin. Hij had wel interesse in
Arbatov en Velikhov.
Vliegveld Zürich
Ik belde naar Wim Hazeu, maar ik kreeg Verhulst aan de lijn.
Hazeu had gezegd dat het boek vertraagd was tot 3 november.
Hoe denken zij dat ik publiciteit kan krijgen zonder boeken?
Ik ben er steeds meer van overtuigd dat ik afscheid moet nemen van Hazeu.
Ik vraag me af of ik Volodja zal zien. Ook al is dat het geval,
het zal nooit meer hetzelfde zijn tussen ons.
Moskou, Hotel Akademicheskaya
In de lobby stond een televisie aan die niet het nieuws van
21:00 uitzond, maar een toespraak van Gorbatsjov. Ik zit als
enige te kijken, verder luistert er niemand naar. Het personeel
zat te roddelen op de banken bij de liften. Ik ging naar boven
om wat te eten. Op die etage stond de televisie niet eens aan.
Gorbatsjov is inmiddels 40 minuten aan het praten, het interesseert geen hond.
Ik sprak nog laat met Romanov. Hij is zes dagen thuis sinds een
verblijf van tweeënhalve maand in het ziekenhuis. Heb er maar
niet naar gevraagd, maar het moet een oudemannenkwaal zijn
geweest. Hij was verheugd toen ik hem vertelde dat er een
kans was dat Beatrix zou komen. Hij heeft lang niets meer van
Dirk Keijer gehoord, die een aanzienlijk minder exclusieve positie zal innemen nu Moskou voor iedereen open is gegaan.
Hij vertelde dat er een rondetafelgesprek van drie kwartier op
televisie was geweest. Lurvink en Ruge zaten er voor Den
Alerdinck. Romanov vond het een „total waste of time and utterly stupid”.
Hij zei dat ik beloofd had briefkaarten van mijn reizen te sturen, maar ik was die belofte niet nagekomen.
182
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Moskou

15 oktober 1986

Hotel Akademicheskaya
Wat biedt Moskou toch een troosteloos aanzicht van loden jassen, rechtlijnig denken, intense burgerlijkheid van één grote,
grauwe middenklasse, gerobotiseerd om te doen en te geloven
wat Big Brother hen voorkauwt.
Ik heb deze keer suite 611-612 gekregen en ben gast van Evgeny Velikhov, die geïnteresseerd blijft om zaken te doen met
Apple. Ik werd gisteren keurig afgehaald van het vliegveld en
was om 20:30 uur al in mijn hotel.
Gorbatsjov en Reagan hebben elf uur met elkaar gesproken,
terwijl hun medewerkers de nachten doorvergaderden. Star
Wars was inderdaad de onoverkomelijke hindernis geworden.
Gorbatsjov heeft gezegd dat „only a madman would accept the
American insistence that research and development of a spacebased missile defense system be allowed to proceed beyond laboratory work under a broad agreement to reduce nuclear
weapons”.213
In The New York Times van vandaag een uitgebreide samenvatting van de toespraak van Gorbatsjov.

A Clear Conscience
But our conscience is clear. One cannot reproach us for anything. We did all
we could. Our partners did not have
enough breadth of approach, broadmindedness, and understanding of the
historic moment, the courage and determination. These are all things that are
necessary in solving issues that concern
the future of the world. They remain on
the old positions which have already
been undermined by time and which have
lost touch with actual realities of the
world today.

213 The New York Times, 13 oktober 1986.
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It seems to me that in their assessment
of the situation, the Americans are making two serious mistakes. One is a tactical
one. They think that the Soviet Union
sooner or later will reconcile itself to the
rebirth, or the attempt of the rebirth, of
American military dictatorship, but here
we are talking only about Soviet, in other
words, they are trying to create a situation
where only the USSR will reduce its
weapons and they are betting that sooner
or later the USSR will go along with it, but
this is completely in error. And the sooner the Americans will be able to forget
this idea and the sooner they realize that
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it’s erroneous, and I have said this a hundred times if I’ve said it once, the sooner
they do it the better it will be for everybody.
The second mistake is a strategic one.
The United States wants to economically
tire the Soviet Union, to exhaust the Soviet Union economically, by encouraging
the arms race. They want to create all
kinds of difficulties for the Soviet leader-

ship. They want to undermine its plans,
including those in the sphere of social
life, of improving the quality of life of
our people and that creates dissatisfaction
among the people with their leadership,
and thus to limit the possibilities of the
Soviet Union in establishing and maintaining its ties with developing countries
where they will then be obliged to go to
the United States.

Ik belde met mijn vriendin Olga Chechotkina.214 Zij stelde
weer de gebruikelijke directe, vragen. „Alright, but who will
replace Suharto when he finally goes? Do they know,” wilde
zij weten. Dat is inderdaad de essentie van het Indonesische
vraagstuk. Wie gaat die smeerlap vervangen? Zij vertelde dat
het Indonesische meisje dat haar in Djakarta had geholpen,
tientallen jaren gevangen was gezet. Olga was geïnteresseerd in
het aftreden van Bernard Kalb, die zij net als ik in de jaren vijftig in Indonesië had leren kennen. „Hij schreef toen trouwens
dat Bung Karno een communist was.”
„Ach,” antwoorde Olga, „hij was immers bezig zijn journalistieke carrière op te bouwen.” We werden trouwens afgeluisterd, net als eerder met Romanov, want haar stem was soms
niet te verstaan. Terwijl ik met haar sprak, heb ik een kakkerlak
op het behang met een klap om zeep geholpen. In de badkamer wemelt het er van. Om 10:30 uur vanmorgen was er geen
warm water meer om te kunnen scheren.
Volodja en Consuelo Molchanov benader ik niet meer. Ik haat
verraad. Ze hebben me met Den Alerdinck gewoon laten barsten en voor de poen van Lurvink en de reis naar Amerika gekozen. Ik denk ook dikwijls aan mijn oude vriend Ahram
Khatchaturian wanneer ik in Moskou ben.
Er zijn meer lanterfanters dan ooit te voren op straat. Twee
jongens spraken me aan om mijn walkman te kopen of te ruilen voor een bontmuts of kaviaar. Een andere aantrekkelijke
jongen vroeg gewoon: „Anything to sell?” Ik had willen zeggen: yes, me!
Als kleine kinderen hebben de Amerikanen 25 Sovjetburgers
verbonden aan de VN uitgewezen. De laatste vijf Sovjetdiplomaten die op de zwarte lijst kwamen, vertrekken morgen uit
New York.215 Het is natuurlijk absurd dat de VS de „volkerenorganisatie” huizen terwijl daar niet de voorwaarde aan werd
verbonden dat New York tot neutraal gebied werd verklaard,
214 Ik ken haar sinds 1957.
215 The New York Times, 14 oktober 1986, Elaine Sciolino.
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REAGAN SAYS SOVIET BARRED
ACCORD ON ARMS REDUCTION,
BUT OFFERS TO RENEW TALKS
Je kunt er zeker van zijn dat Reagan liegt over wat er in Reykjavik is gebeurd, maar de lezers van The New York Times worden op deze lezing van de werkelijkheid getrakteerd, zoals de
lezers van De Telegraaf de dupe zijn van het geschrijf van Arnold Burlage – die alleen maar de loopjongen is van de Haagse
Bouterse-haters. De top in IJsland schijnt in een incident te zijn
geëindigd. Ze namen bij de auto met ernstige gezichten afscheid en de idioot Reagan zei tegen Gorbatsjov: „I think you
didn’t want a summit.”
„Well, there is still time,” antwoordde de verbouwereerde
Rus.
„No, there isn’t,” zei Reagan bits en stapte in zijn auto. De
chef-staf van het Witte Huis zei zelfs dat Reagan er bij keek zoals hij hem nooit eerder had gezien.217 De ramp van deze tijd is
dat een complete nincompoop als Reagan op het Witte Huis zit,
216 The New York Times (Magazine), 24 augustus 1986.
217 The New York Times, 13 oktober 1986, Bernard Weinraub.
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waar niet Washington maar de VN het laatste woord hebben
over wie daar wel of niet werkt. Op die manier kunnen de
Amerikanen met hun koudeoorlogscomplex ook decreteren
wie in de VN acceptabel is en wie niet.
Eindelijk begrijp ik wat er binnen de familie van admiraal Elmo
Zumwalt is gebeurd. Zijn 23-jarige zoon zat op de patrouilleboot op de rivieren in Vietnam. Elmo Zumwalt junior, nu 40
jaar, heeft er twee vormen van kanker aan overgehouden. Zijn
vader gaf in 1968 het bevel om Agent Orange over de oerwouden van Vietnam uit te strooien, met het doel de bladeren en
het groen van de bomen te verwijderen zodat de mannen in de
patrouilleboten „de vijand” beter zouden kunnen zien. Agent
Orange was kankerverwekkend en zelfs het zoontje van Elmo,
de kleinzoon van de admiraal, heeft een hersenafwijking. Het is
een hartverscheurend verhaal. Omdat het om de familie van
een admiraal gaat, staan er tien pagina’s over in The New York
Times. Er moeten duizenden Amerikaanse militairen in Vietnam aan die kankerverwekkende chemicaliën blootgesteld zijn
geweest. En wat is er met de Vietnamese bevolking gebeurd
die aan dit Amerikaanse terrorisme was overgeleverd? 216
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die zich heeft omringd met kwaadwillige communistenhaters.
Als speelbal van deze losgeslagen troep had Reagan de sleutel
in handen, nu er eindelijk een hoopgevende combinatie van
Sovjetleiders is, om een voor alle partijen redelijk compromis
te treffen. Opnieuw een gemiste kans waarvan ik vrees dat de
Sovjet Unie er het meeste onder zal lijden.
Intussen liegt Washington gewoon verder over de rol die de
CIA in Nicaragua speelt. Elliott Abrams, onderminister voor Inter-Amerikaanse Zaken heeft glashard herhaald dat het toestel
dat werd neergehaald door de Sandinisten niets met de regering of de CIA te maken zou hebben gehad.218
16 oktober 1986

Er waren tien mensen voor me in de coffeeshop op de vijfde
verdieping van dit hotel, zodat het twintig minuten duurde
voor ik een kopje smerig drab kreeg, dat voor koffie moest
doorgaan.
Wandelde over de brug naar het Intourist Hotel. Steeds als ik
terug kom van de Academie van Wetenschappen, zie ik het
Kremlin weer als een indrukwekkend complex. Niets in de VS
is er mee te vergelijken. Ik stuurde Desi Bouterse een telegram:
„The more I think about it, the more I am convinced you have
to visit the Soviet Union, with greetings from Moscow,
Willem Oltmans.”
Ik lunchte drie en een half uur met Romanov. Hij was gevallen
bij het tennissen. Hij verloor dicht bij het net zijn evenwicht.
Een maand later begonnen hoofdpijnen. Bij onderzoek werd
een bloeduitstorting gevonden, waaraan hij werd geopereerd.
Het werd een gezellig samenzijn, maar hij eet nog altijd als een
proletariër en spoelt bij het kauwen zijn mond met mineraalwater. Hij nam ook geweldige klonten boter, wat ik hem afraadde en ook vanavond tegen mevrouw Romanov heb gezegd.
We haalden veel herinneringen op, zoals over het bezoek van
Beatrix en Claus aan de toenmalige minister van Cultuur Yekaterina Furtseva. Zij had zelfmoord gepleegd, iets wat Romanov absoluut niet kon verklaren of begrijpen. Hij kende
Furtseva uitstekend en bewonderde haar. Ik zei altijd van
Khatchaturian en anderen begrepen te hebben, dat zij een
„heks” was die uitzonderlijk veel stommiteiten had uitgehaald.
Romanov zei dat Leonid Brezhnev juist veel stomme streken
had uitgehaald en dat Gorbatsjov dag en nacht bezig was met
218 The New York Times, 15 oktober 1986, David Shipler.
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het herstellen van de toegebrachte schade. Ik gaf hem een
exemplaar van het laatste nummer van Newsweek, waar hij blij
mee was. Hij legde het onmiddellijk met de achterkant boven
op tafel, zodat niemand de omslag van Reagan met Gorbatsjov
zou zien.
Hij moedigde me aan alles op alles te zetten om het boek met
Velikhov te kunnen maken: „Because he is without doubt an
upcoming man in de Soviet Union.” Terwijl we zaten te praten, begon een kind van een Afrikaans echtpaar hard te blèren.
„That is the liberation of Africa,” aldus de voormalige Sovjetambassadeur in Nigeria.
Om 18:00 uur kwam er een telefoontje of ik direct naar de
Academie van Wetenschappen kon komen om met Evgeny
Velikhov te spreken, het eigenlijke doel van deze reis. Ik kreeg
een hartelijk welkom. Ik volgde het advies van Romanov op
en begon over ons boek. Hij ging onmiddellijk akkoord in om
januari en februari eraan te werken. Hij opende een pakket en
haalde er een nieuw boek uit dat hij met Roald Sagdeev en
Andrei Kokoshin had geschreven. Hij pende er een opdracht
in en gaf me het exemplaar.
Ik vertelde dat Jack Matlock van de staf van Reagan op het
Witte Huis aan Al Eisenstat groen licht had gegeven om namens Apple met Velikhov in zee te gaan. „Okay, we agreed already that Eisenstat should come here with his people,” zei Velikhov. Ik onderstreepte dat Eisenstat geruime tijd geleden om
een lijst had gevraagd van wat Moskou nodig had en van hem
verwachtte. Velikhov pakte de telefoon en begon allerlei medewerkers te bellen. Uiteindelijk stelde ik voor, omdat alle
nummers bezet bleken, dat Velikhov zijn assistent Yuri de
nummers liet draaien zodat wij verder konden spreken. „You
seem so busy, Mr. Velikhov, I volunteer to become your assistant and if necessary I would even join the CPSU to be able to
do the job,” zei ik.
Ik vond Velikhov trouwens zo gespannen dat ik mijn ogen niet
kon geloven en hem nauwelijks herkende. Eindelijk had Yuri
de man te pakken gekregen die Velikhov zocht en hij gaf opdracht twee ontwerpen van computers die hij wilde hebben
gereed te maken om mee naar Cupertino te nemen. We spraken nog even over de top in IJsland. Hij was erg geïnteresseerd
in de reacties uit het Westen. De ontmoeting werd even gehaast beëindigd als ze bijeengeroepen was. Velikhov en Yuri
verdwenen snel in verschillende auto’s en bekommerden zich
verder niet om mij. Dus liep ik maar van de Academie terug
naar het hotel.
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17 oktober 1986

Volodja Molchanov wist me te vinden en belde. Ik heb hem
ongeveer een uurtje gesproken. Hij omhelsde me, terwijl ik
juist afstand had willen bewaren. Hij heeft zich als vertegenwoordiger van Den Alerdinck in Moskou teruggetrokken,
maar blijft wel consultant bij de Lurvink-club. Hij is opgevolgd
door Muljutenko. Vreemd. Ik vond hem onbetrouwbaar als
nooit te voren.
Vliegveld Sjeremetjevo
Dit land is verloren. Overorganisatie betekent uiteindelijk geen
organisatie. De buffetten in de vertrekhal lijken nergens op.
Niet alleen zijn de vitrines bijna leeg, maar één juffrouw moet
alles doen, dus ze doet niets. De tax-free winkel was voor 80%
gesloten. Marx moest eens weten.
Ik vlieg met Lufthansa via Frankfurt naar Amsterdam.
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Amsterdam

18 oktober 1986

Amerbos
Alsof er niets is gebeurd zet Arnold Burlage zijn schrikoffensief
tegen Suriname en Bouterse voort. Op 16 oktober, terwijl ik
in Moskou was, verscheen een nieuwe paniekkop in De Telegraaf. Na de dertig doden van laatst bij Zanderij, die er nooit
waren geweest, zijn er nu honderd doden in Paramaribo. Het is
eigenlijk niet te begrijpen dat dit gewoon gebeurt zonder dat
er op een of andere manier protest tegen wordt aangetekend,
want het is gelogen.
Volodja Molchanov onderstreepte trouwens in ons gesprek van
gisteren, dat vrijwel niemand in de Sovjet Unie begrijpt wat
SDI is, ook niet als Gorbatsjov er uitvoerig over op de televisie
babbelt. Zijn moeder, zijn zus en gasten hadden op televisie
naar de rede van Gorbatsjov gekeken en na afloop werd rondgevraagd wat hij had gezegd. Niemand wist zich iets steekhoudends te herinneren. „Zelfs mijn zus die zelf voor de televisie
werkt, wist het niet,” aldus Volodja.
Freule Christine Wttewaall van Stoetwegen is overleden. Ik
herinner me haar uitstekend. In 1970 zei ze tegen Het Parool:
„Homofielen zijn er altijd geweest. Die stumpers hebben het
altijd al moeilijk gehad in het leven. Waarom worden ze niet
doodgewoon verliefd op een meisje? Dat is toch alleen maar
gezond?” meldt Erik van Venetië.219
Toen ik tegen twaalfuur vannacht thuiskwam, brandden de
lichten. Peter was er. Er was nog steeds geen visum voor ZuidAfrika. Ik zal er nu iets aan doen.
Theo is in contact met Frits Pengel over de graniethandel van
Van Dijk in Suriname.
Wout Woltz is niet te vermurwen.220
Ook mierenneuker Den Hertog trekt weer aan de bel, ditmaal
over 100 gulden. Ik heb ze meteen gestuurd.
NRC Handelsblad meldde dat 123 militairen van Bouterse naar
Brunswijk zijn overgelopen. Hoe komen ze aan zo’n bericht?
Wie verifieert de onzin? Bisschop Zichem van Suriname heeft
219 De Volkskrant, 17 oktober 1986.
220 Zie bijlage 43.
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aangeboden te bemiddelen tussen Bouterse en de contra’s. Ik
zou die man willen spreken.
Intussen heeft Gualthérie van Weezel, volgens NRC Handelsblad
„Surinamedeskundige van het CDA”, verklaard dat er geen enkele aanwijzing is voor „een drastische toename van het aantal
Libische adviseurs in Suriname.” Er zijn helemaal geen „adviseurs” uit Libië in Paramaribo, alleen een handjevol diplomaten. Washington had gezegd dat Bouterse heel goed begreep
dat Amerika „ernstige bezwaren zou hebben” als er wel Libische adviseurs waren gearriveerd. Er is dus geen sprake van.
Wie souffleert dan Burlage? Wie maakt het mogelijk dat dergelijke onzin – kennelijk met steun van zijn hoofdredactie – toch
in grote koppen in de krant staat?
Vrij Nederland publiceerde een lijst van schrijvers die tegen de
wens van de VN naar Zuid-Afrika reisden: W.F. Hermans in
1983, Geard Reve in 1984 en uit Groot-Brittannië Jeffrey Archer, Shirley Conran, Frederick Forsyth, Claire Francis, Pamela Haines, Elizabeth Longford, Derek Malcolm, Michael Meyer, Gerald Seymour en Bernie Taupin.221
OPSTAND IN SURINAME stond boven een artikel in het „serieuze” NRC Handelsblad.222 De krant stelt bijvoorbeeld: „Het is niet
onbegrijpelijk dat veel mensen in Nederland sympathie hebben
voor het verzet van Brunswijk, die als een romantische Robin
Hood werd afgeschilderd.” Wat het blad wel eens had mogen
schrijven, is dat men er in Nederland geen touw meer aan kan
vastknopen als gevolg van de tendentieuze en leugenachtige
informatie die de afgelopen jaren over Suriname is verspreid.
Natuurlijk, wanneer de media gezamenlijk Brunswijk als een
bevrijder voorstellen van de meest akelige man die Suriname
ooit gekend zou hebben, volgt hier logischerwijs uit dat het
brede publiek de man als een held gaat zien. Wanneer NRC
Handelsblad dit verhaal ook nog besluit met de mededeling dat
er voor Den Haag niets anders zou opzitten dan de rol van
„passief toeschouwer”, kan ik de haren wel uit mijn hoofd
trekken uit ergernis over deze onzin. We zouden Suriname
juist op alle niveaus moeten willen helpen, zoals ik dit probeer
te doen, in oprechte vriendschap en met veel begrip voor het
feit dat er voorlopig van alles mis kan gaan.
19 oktober 1986

In De ver van mijn bed show toont Han van der Meer „voor
Bouterse gevluchte bosnegers” in Frans Guyana. Nu dit weer.
221 Vrij Nederland, 18 oktober 1986.
222 NRC Handelsblad, 18 oktober 1986.
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Het is weer zover. Burlage weer, altijd goed voor nieuwe sensatie. De contra’s van Brunswijk hebben een tweede vliegtuig
gekaapt en „hun acties rondom Paramaribo en in andere delen
van het land uitgebreid”. Het gaat om een SLM-toestel dat
plaats biedt aan zeventien passagiers. Het is natuurlijk een
stomme streek dat het weer is gebeurd, maar De Telegraaf
brengt het incident zodanig dat het lijkt alsof het Suriname van
Bouterse op omvallen staat.
Henk de Mari stuurde me enkele berichten uit zijn krant van
toen ik in Moskou was, zoals BLOEDBAD ONDER BEVOLKING BIJ
OFFENSIEF LEGER. Bij bombardementen en zware beschietingen van Langetabbetje, Morakondre en Stoelmanseiland zouden 100 tot 120 burgers om het leven zijn gekomen. Op 14
oktober stond zelfs in De Telegraaf: „Een persoonlijk adviseur
van Desi Bouterse – een Nederlander – is gisteren kort na terugkeer van een verblijf in Suriname vanaf Schiphol naar Moskou vertrokken.” Dit moet mijn „grote vriend De Mari” gewoon zelf over mij in zijn krant hebben laten zetten, want hij
was de enige die ik dit verteld heb. Terwijl ik nota bene naar
Moskou reisde in verband met Apple. Zulke „journalistiek” is
een vorm van terrorisme.
President Ortega van Nicaragua noemde de wet die Ronald
Reagan nu heeft ondertekend, en waarbij honderd miljoen
dollar vrij is gemaakt om het terrorisme tegen Nicaragua op
223 The New York Times, 19 oktober 1986, Serge Schmemann.
224 U.S. News & World Report, 20 oktober 1986, zie bijlage 44.
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Het Kremlin heeft in een tegenmaatregel vijf Amerikaanse diplomaten uitgewezen.223 Dat is een antwoord op wat de Amerikanen zojuist in New York hebben gedaan. Het kinderachtige niveau van deze represailles over en weer, kent weer geen
grenzen.
U.S. News & World Report schrijft over de manier waarop Gorbatsjov naar de wereld zou kijken, alsof ze dat werkelijk zouden weten. Ze geven wel een fraai beeld van het probleem dat
op Gorbatsjov zijn bord ligt: „Guns or butter.” 224
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gang te houden, „een terroristische wet, een wet van de
dood.” Wat het gewoon is. Zoals ik onderhand journalisten als
Arnold Burlage als terroristen zie.
President Samora Machel van Mozambique is tijdens een
vlucht van Lusaka naar Maputo boven Zuid-Afrika neergestort. Er vielen 26 doden onder wie de president zelf en er zouden 10 overlevenden zijn.225
De ambassade van Zuid-Afrika gaat akkoord met het geven
van een lezing tijdens mijn komende reis naar Johannesburg.
Pieter Varekamp vertelde me door vriend en vijand op niet te
beschrijven wijze te zijn bekritiseerd vanwege zijn reportages
uit Suriname. Het oude liedje van de reporter ter plekke en de
betweters thuis, die het allemaal al weten en wanneer de reporter niet beantwoordt aan wat ze thuis al „weten”, wordt hij
verguisd. Die les leerde ik al in het derde jaar dat ik journalist
was, in 1956 in Djakarta.
Het is bovendien niet alleen De Telegraaf die klinkklare onzin
debiteert. De kop van het Algemeen Dagblad van vandaag liegt
er ook niet om.

Concurrerende ochtendkranten willen niet voor elkaar onder
doen natuurlijk, maar er rukt geen enkele Brunswijk naar Paramaribo op, want hij zou in de pan worden gehakt.
Ik belde met Henk Heidweiller in Paramaribo. Hij had mijn
brieven gekregen. „We hebben uw adviezen nu en in de toekomst nodig.” Hij was erg vriendelijk. Ik zei misschien wat te
heethoofdig te hebben gereageerd tijdens ons laatste gesprek,
maar ik was echt boos over het in de war lopen van onze afspraken.
Peter krijgt zijn visum voor Zuid-Afrika. Het is nu in orde.
Wat zal hij blij zijn. Ik zal mijn visum 28 oktober krijgen.
21 oktober 1986

General Motors vertrekt uit Zuid-Afrika. Heel dom.
Het kan niet op. Nu heeft de regering Reagan bekend gemaakt
nog eens 55 Sovjetdiplomaten per 1 november a.s. uit te zullen
wijzen. De Sovjetwoordvoerder Gennadi Gerasimov heeft
prompt geantwoord dat als de Amerikanen door gaan met tit225 The New York Times, 20 oktober 1986, Alan Cowell.
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De Burlage bij NRC Handelsblad heet Frans van Klaveren. Hij
meldt dat er 110 soldaten van het leger van Bouterse sneuvelden, en zes contra’s aan de zijde van Brunswijk. Daarnaast zullen er eerlijke verkiezingen in Suriname komen onder auspiciën van de VN. Wanneer de rebellen Desi Bouterse zullen
hebben verdreven, zal de VN worden gevraagd de machtsoverdracht te begeleiden.
Burlage presenteerde vandaag een bescheidener bericht dan anders op de voorpagina. Slechts „een groot aantal” naar Paramaribo gevluchte boslandcreolen werd zonder pardon door militairen van Bouterse neergemaaid. Het was niet bekend of
guerrilla’s van Brunswijk ook al in de hoofdstad streden, maar
van die zijde werd volgens Burlage gezegd: „We treffen voorbereidingen voor de slag om Paramaribo. Het uur U is niet ver
226 The New York Times, 21 oktober 1986, Bernard Gwertzman.
227 Zie bijlage 45.

193

Amsterdam

for-tat-spelletjes, Moskou zeker zal antwoorden, maar dat ze er
dan wel rekening mee moeten houden dat je op den duur geen
diplomaten in elkaars land zal overhouden.226
Herman Veenhof heeft op 14 oktober in het Nederlands Dagblad aandacht besteed aan deel twee van mijn Memoires. Ik zou
een megalomaan zijn en een parvenu (vanwege het lintje van
prins Paléologue) en wentel me „dus” gaarne in adellijke kringen. Waarom schrijft een man zoveel onzin? Ze hebben een
vooroordeel over mij en passen dat nu in aan wat ik werkelijk
beleefd, gedaan of gedacht heb. Ook de Leeuwarder Courant had
een bespreking op 15 oktober en eindigde met: „Weinigen nemen Oltmans nog serieus. Het feit dat hij zijn eigen herinneringen zo uitvoerig te boek stelt, bewijst de overschatting van
zijn eigen rol in de wereldgeschiedenis. Oltmans zwelgt in de
omgang met de Groten der Aarde en dat voedt zijn neerbuigendheid ten opzichte van de doorsnee Nederlandse vakgenoot. Maar dat alles maakt zijn boek niet onleesbaar. Als tijdsdocument is het niet oninteressant en amusant is het zeker.”
Soms denk ik dat ze niet kunnen, of niet willen lezen wat er
staat. Er klopt niets van die zogenaamde „besprekingen”. Ik wil
gewoon mijn afgelegde parcours naar waarheid beschrijven om
verantwoording af te leggen, wat geen moer te maken heeft
met een rol in de „wereldgeschiedenis”.227
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meer.” John Updike zei in U.S. News & World Report dat
schrijvers eigenlijk „servants of reality” zijn.228 Misschien zouden Burlage en Van Klaveren, om het maar even bij hen te
houden, dit in hun oren moeten knopen.
Ik belde met Rob van der Zant over de komende Nijenrodereünie, waar ik voor het eerst niet voor ben uitgenodigd.
„Omdat je ergens hebt geschreven dat de vorige keer een verloren weekeinde was geweest.”
„Hoe kom je er bij?”
„Dat heb je ergens geschreven.”
„Als je zoiets zegt moet je dat kunnen boekstaven.” Toen
kwam de ware aap uit de mouw. „Je hebt in de Haagse Post gezegd, dat je Gerrit Jeelof en enkele andere heren tot de dood
toe de grond in zou boren.”
„Wat?” Ik heb opgehangen. Mijn eigen klasgenoten redeneren
aldus: Jeelof is vicepresident van Philips en zit in het bestuur
van Nijenrode. Oltmans heeft keet met hem, dus Oltmans
blijft thuis, want die confrontatie kunnen we Jeelof niet aandoen. Je zou bijna denken dat de schurken altijd winnen. Ik
schreef Jan van Hoeve, de „voorzitter” van ons Nijenrode-jaar,
een protestbrief dat inderdaad binnenkort Zaken doen zou uitkomen met een hoofdstuk gewijd aan Jeelof, omdat hij me
buitengewoon onbehoorlijk had behandeld. Dus „Jan, hoe zit
de vork in de steel, dat ik er niet bij mag zijn.” 229
22 oktober 1986

De Telegraaf meldt dat Bouterse boslandcreolen standrechtelijk
zou laten doodschieten. Dit zou nabij Zanderij gebeuren.
Ik probeer al enige tijd NRC Handelsblad duidelijk te maken dat
de foto op 27 september in de krant bij een artikel van Frans
van Klaveren niet die van granman Forster was, zoals er onder
stond, maar een basja van Forster is, die Pojong heet.230 Zowel
commissaris Libretto van de bosnegers als granman Lafanti
heeft dit bevestigd. De redactie liet echter weten dat er geen
fout was gemaakt.
Ik belde 45 minuten met Mimi Hofland. Ze gaf me zoveel lugubere details over hoe Henk haar behandelt, het is met geen
pen te beschrijven. Ik wordt er gewoon misselijk van. Ik wilde dat ik het nooit had gehoord. Ik schrijf er in ieder geval
228 U.S. News & World Report, 20 oktober 1986.
229 De brief kwam ongeopend als onbestelbaar terug.
230 Redactie: Basja is de benaming voor de zwarte opzichter die namens de blanke slaveneigenaar toezicht hield over de slaven en belast was met het uitdelen van lijfstraffen: de negeropzichter of bastiaan. In deze tijd synoniem voor bomba, officier.
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23 oktober 1986

Het was heerlijk in de polders, zelfs met een hagelbui.
Cecile van Lennep belde. „Jij wordt steeds impopulairder Wim
en je wordt steeds meer voor leugenaar uitgemaakt. Wat bereik
je er mee?” Dat is waar, maar ik gaf haar het voorbeeld van
Multatuli die in Max Havelaar de waarheid probeerde weer te
geven over Indië en die zo impopulair was, dat niemand zijn
beroemdste boek wilde uitgeven.
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niets over op. „Dit gesprek heeft me echt goed gedaan,” zei
ze.
Nog zo’n telefoongesprek. Henk de Mari: „Het is in en in
triest wat er bij onze krant gebeurt. Ik zal Henk Heidweiller
wel een briefje schrijven. De hoofdredactie wil aan haar berichtgeving over Suriname, zoals deze nu plaats heeft, vasthouden. Ik kan me niet permitteren je meer te vertellen, want dan
zou ik straks ook nog mijn familiebezit moeten verkopen. Het
is levensgevaarlijk om met jou te spreken, want jij schrijft alles
op. Ik zal het je nog wel eens vertellen wat er gebeurt. Het is
intriest.” Veel verbeelding heb je er overigens niet voor nodig.
Voor mij staat als een paal bovenwater vast dat De Telegraaf terreurjournalistiek bedrijft, zeker wat betreft Suriname. Dat hebben ze trouwens ook al dertig jaar lang tegen mij persoonlijk
gedaan. Dat is geen krant maar een propagandablaadje dat de
Haagse „rode knop” bedient.
Streep aan de balk: broer Hendrik heeft uit Kaapstad geschreven dat hij vlak bij zijn eigen flat een kamer voor mij zal reserveren als ik kom. Ik krijg een vliegretourtje Kaapstad-Johannesburg van hem.
NRC Handelsblad meldt dat George Baker, coffeeshophouder
van Surinaamse afkomst in Amsterdam, ervoor heeft gezorgd
dat Brunswijk ook Britse huurlingen zal krijgen om hem tegen
Bouterse te helpen. Ik ergerde me hier dermate aan dat ik ambassadeur Heidweiller heb opgebeld. Hij vertelde dat een Brit
uit Liverpool vanmorgen al op de Nederlandse radio was geïnterviewd. „Ik, die altijd voor goede betrekkingen met Nederland heb gevochten, vraag me toch af, wat Nederland nu eigenlijk wil,” zei Heidweiller. „Wanneer een Nederlander zich
voor de IRA zou hebben ingezet, dan weet je wat ze met die
man zouden hebben gedaan.”
Harvey Naarendorp belde me out of the blue uit Mexico Stad
om even te praten.
De Nieuwe Revu publiceert foto’s van Britse huurlingen tegen
Bouterse.
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„Ja, maar zinkt je de moed niet in de schoenen bij zoveel tegenwerking en wanbegrip?” vroeg zij.
„Nee, helemaal niet. Ik heb vanmorgen Liszt op mijn vleugel
gespeeld. Heb een prachtig boek van Willard Gaylin gelezen
en vanavond komt Casper van den Wall Bake logeren.”
De Telegraaf meldt dat De Amerikaanse marine enkele schepen
voor de kust van Suriname hebben gepositioneerd.
Zuid-Afrika stuurt Frank Quint als nieuwe ambassadeur naar
Den Haag. Hij is een kleurling.
24 oktober 1986

Casper logeerde hier. „Men denkt,” zei hij, „dat je door Desi
Bouterse wordt betaald om aardig over hem te spreken.” Daar
schrok ik toch wel van. Ik verbaas me in dit land altijd weer
over de waarheid van de zegswijze: zo de waard is, vertrouwt
hij zijn gasten.
Ik was al vroeg in de polders. Er hing weer die zoete, chemische, parfumachtige lucht boven Noord. Vreselijk. Is het AKZO
of Chemische Fabriek Naarden? Bij de begraafplaats stonden
zes witte ganzen op de weg. Ik stapte af en begon ze toe te
spreken. Ze kwamen prompt op me af. Een vrachtauto met
bomenafval op de laadbak reed netjes door het gras om ons
heen. Het is me al vaker opgevallen dat wanneer je dieren toespreekt, ze echt lijken te luisteren. Ook koeien en paarden in
de wei doen dit.
Eindelijk is er weer een brief gekomen van Carlos Rafael Rodriguez. Hij zegt dat het hem behaagt begin 1987 weer met ons
boek verder te gaan, nu Fidel Castro zijn eigen publicatie
schijnt te hebben afgerond. Ik ben er ontzettend blij mee. Zou
het dan toch doorgaan?
Ronald Gase gaat weer eens met oud-ambassadeur Van Roijen
lunchen. Hij heeft ook de Marinus van der Goes van Naters,
Ivo Samkalden en Peter John Koets gesproken. Gase zegt nog
nauwkeuriger dan voorheen aantekeningen te maken over wat
er wordt verteld.
Wim Wertheim belde me over de negen doodgeschoten Indonesiërs. Hij vertelde dat drie van hen precies op de hoogte waren van het verraad van Suharto tegenover Sukarno. De huidige president kon het zich niet permitteren dat deze mensen
ooit nog eens zouden getuigen. Wertheim verder: „De hele
Nederlandse pers liegt over Suriname, inbegrepen De Waarheid
en inbegrepen NRC Handelsblad.” Wie heeft, behalve Wertheim, verder in de gaten hoe er gelogen wordt?
Iemand van JASON belde om te vragen of ik een artikel wilde
196

25 oktober 1986

Frans Kellendonk schreef gisteravond een pagina over literatuur en publieke opinie, ONS WILDE WESTEN. Wie heeft het
moeilijkste beroep, de schrijver of de journalist? Hij zegt na gedane arbeid wel eens met een journalist van gedachten te wisselen. Hij spreekt van een haat-liefdeverhouding tussen journalistiek en literatuur. Dan komt hij op de rel, dat hij antisemiet
zou zijn, wat natuurlijk je reinste kolder is. Het is een kool, die
het D66-Kamerlid Aad Nuis hem heeft gestoofd. Nuis heeft in
de Volkskrant toegegeven Kellendonk verkeerd geciteerd te
hebben. Frans Kellendonk wijst Nuis bovendien aan als de stokebrand in de hetze die erop gevolgd is. „Nuis vindt antisemitisme en racisme politiek geile onderwerpen,” aldus Kellendonk. Hij noemt Nuis „te kwader trouw” en kan het bewijzen.
Het beroerde is dat niet alleen Nuis – die ik al jaren geleden als
onbruikbaar heb afgeschreven – een psychisch probleem met
racisme en antisemitisme heeft, maar dat de gehele Nederlandse kudde met de afwijking is behept om zich uitzonderlijk over
deze zaken op te winden.
Ik schreef Frans gehaast drie pagina’s. „Heb alle brouhaha over
je Jewish dogs en antisemitisme natuurlijk gevolgd en begreep er
niets van. Jou kennende wist ik dus dat alles wat werd gezegd
shit was. I had other things to do. Maar nu begin je er zelf weer
over. Het sop is de kool niet waard.”
Als je ’s ochtends in bed de BBC aanzet, besef je keer op keer in
wat voor gekkenhuis we leven. Er is niets tegen te beginnen.
Mijn dagboek wordt meer en meer een overzicht van de zich
steeds verder verspreidende gekten.
Bondskanselier Helmut Kohl heeft in Newsweek Michail Gorbatsjov in één adem met Hitlers propagandaminister Joseph
Goebbels genoemd. Ik heb nooit begrepen wat de Duitse natie
in deze volgevreten mof ziet.
Carlo Spier vertelde dat een jongedame uit de Antillen, Elly
197
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schrijven. Hij vertelde ook dat een oud-ambassadeur zijn uitnodiging voor mijn lezing van laatst had teruggezonden met de
opmerking niet te begrijpen dat men mij had uitgenodigd. Het
gedonder van Buitenlandse Zaken houdt gewoon aan.
Sprak met Mark Blaise over Zaken doen, wat hij van Varekamp
had gekregen. Hij wilde er zeker wat aan doen en was het met
me eens dat Lurvink een onverbeterlijke proleet was. Ook
Blaise vond de rol van Spoor in het Lurvink-gebeuren onbegrijpelijk. Hij had Spoor hierover opgebeld, die had geantwoord dat Lurvink wel degelijk in orde was.
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Wempe, zich Suriname had weten binnenwerken en prompt
de Volkskrant verfraait met de ene smerige kop in die krant na
de andere.

Alle zeilen worden bijgezet om de ondergang van Bouterse te
kunnen bewerkstelligen.
26 oktober 1986

Eindelijk neem ik het schrijven van het manuscript van deel
vier van de Memoires weer op, en val bij 4 mei 1960 weer met
mijn neus in de boter over het gelieg van Luns.
Aad Nuis komt vanmorgen met de ingenieuze verdediging dat
hij Kellendonk nooit „een antisemiet” heeft genoemd, maar
letterlijk had geschreven dat over het boek Mystiek lichaam „een
waas van dubbel en driedubbel geïroniseerd, maar onmiskenbaar antisemitisme” hing. Nuis kletst dus en voegt tot overmaat
van ramp aan zijn verdediging toe dat hij voor een slordige multiculturele samenleving is. De man weet niet waar hij het over
heeft. Misschien over 500 jaar, maar voor het jaar 3.000 zal er
van multicultureel samengaan binnen de grenzen van Europa
geen sprake zijn. We zullen ons op een moord-en-doodslag samenleving moeten voorbereiden, vooral als het wegens een
economische malaise nodig zal zijn de buikriem aan te halen.
27 oktober 1986

Er arriveerde een brief van Al Eisenstat, die weinig verschilde
van alle voorgaande „overeenkomsten” zoals die met Van Eeghen, Jeelof, Orlandini, of Lurvink. Ook hier is het weer de
achterliggende bedoeling dat ik ze binnenbreng op het hoogste
niveau en onderwijl me lekker maken door koeien met gouden hoorns te beloven. Lucratieve contracten worden in het
vooruitzicht gesteld en wanneer Apple eenmaal binnen zal zijn,
krijg ik een trap na en heeft niemand iets beloofd of toegezegd.
Eisenstat zei tijdens onze laatste reis naar Moskou alles aan mij
over te laten, op mijn kompas te varen, gezien de vijftien jaar
dat ik in Moskou ben bezig geweest. Wanneer ik dan probeer
afspraken schriftelijk nagekomen te krijgen, dan spelen ook zij
„surprised and pertubed” te zijn dat je durft te suggereren om
garanties te vragen.231 In Suriname hetzelfde. Erik Tjon Kie
231 Zie bijlage 46.
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Eindelijk in NRC Handelsblad een kop die me uit het hart is gegrepen. Billiton, een dochter van Shell, gaat de komende jaren
samenwerken met het bauxietbedrijf Suralco, een dochter van
het Amerikaanse Alcoa. Het bedrijfsleven trapt blijkbaar niet in
de intriges van de media en de ondermijnende krachten die het
Bouterse-regime willen destabiliseren.
De mij zeer sympathieke Albert Szent-Györgyi is in Woods
Hole, Massachusetts op 93-jarige leeftijd overleden. Zijn boek
The Crazy Ape las ik in 1972, waarna ik hem voor mijn interview voor Grenzen aan de groei in Woods Hole op een middag
bezocht en een paar uur met hem doorbracht.232 Ik vergeet
hem nooit meer.
Carel Enkelaar belde dat hij op het grote feest voor Liny’s 65e
verjaardag tegen een directeur van de KLM had gezegd: „Oltmans’ reportage over Lurvink is waar, dus ik denk dat zijn
KLM-hoofdstuk in Zaken doen ook waar is. Jullie zijn onzorgvuldig met hem geweest.” Ik ben Carel dankbaar, maar zal er
weinig mee opschieten. Intussen krijgen Liny en Carel van de
KLM een vrije eerste klas reis naar Bali aangeboden.
28 oktober 1986

Peter kwam gisteravond tegen middernacht nog naar Amerbos
en klopte op de deur van mijn slaapkamer. We hebben nog
heel wat afgekletst. Ik had het gevoel dat hij Amerbos nog eens
grondig in zich opnam, om bij zijn aanstaande vertrek naar
Zuid-Afrika niets van deze plek, waar we toch bijna twintig
232 Zie Memoires 1972-1973, p. 130-132.
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Sim en Henk Herrenberg hebben beide in hun hoedanigheid
van minister van Buitenlandse Zaken consultancyregelingen
voorgesteld, met fact-finding-reizen naar een aantal hoofdsteden
in de wereld incluis. Ik spreek er natuurlijk nooit over als ik in
Paramaribo ben, maar ook zij zijn absoluut niets van wat we op
de rails hebben gezet nagekomen. Het zal wel aan mij liggen.
Zodra ze voelen dat ik ergens echt enthousiast voor ben, concluderen ze blijkbaar voor een dubbeltje op de eerste rij te kunnen zitten.
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jaar heel veel samen van genoten hebben, te vergeten. Hij zei
zelf: „Dit is voorlopig de laatste avond. Wanneer zal ik weer op
Amerbos zijn?”
Een virus is „one sixteen-thousandth the size of the head of a
pin”. Het komt het bloed binnen zoals bij AIDS en „scouts of
the body’s immune system sense the presence of the diminutive foreigner and promptly alert the immune system. It begins to mobilize an array of cells that, among other things,
produce anti-bodies to deal with the threat. Single-mindedly,
the AIDS virus ignores many of the blood cells in its path,
evades the rapidly advancing defenders and homes in on the
master coordinator of the immune system, a helper T-cell.
Docking with the cell, the virus penetrates the cell membrane
and is stripped of its protective shell in the process.” Griezelig
verhaal.233
Ik haalde op de Zuid-Afrikaanse ambassade onze visa op, dus
ook die voor Peter. De heer Heath gaf me een kopie van een
fax met namen van mensen die ik zal kunnen ontmoeten tijdens deze reis.234 Mijn contactpersoon is Annetjie du Plessis. Ik
gebruikte de lunch met Heath in een restaurant in Scheveningen. Ik had soms moeite zijn Afrikaans te verstaan. Ik zei hem
na de komende drie weken volgend jaar opnieuw te willen
gaan en dan om een televisiefilm te maken.
29 oktober 1986

De Nationale Assemblee in Paramaribo zal op 22 november de
nieuwe constitutionele wetgeving aannemen, wat betekent dat
de weg vrijkomt voor verkiezingen in Suriname.
In Indonesië heeft Suharto opnieuw twee zogenaamde communistische leiders, die al in de jaren zestig waren gearresteerd,
laten doodschieten.
Bij het maken van deel 4 van het Memoires-manuscript stootte
ik op een lunch met Emile van Konijnenburg en Jolle Jolles.
Niemand kan zich 26 jaar later een dergelijk detail herinneren,
behalve als je er een notitie van heb gemaakt. Waarom heb ik
dit dagboek zo minutieus bijgehouden? Critici van mijn dagboeken kunnen natuurlijk over megalomanie, grootheidswaan
of extreme overwaardering van het ego schrijven, of zoals sommige idioten doen, zeggen dat ik zou denken wereldgeschiedenis te bedrijven. Ik ben zeker geen Samuel Pepys, de zoon
van een Londense kleermaker, die het schopte tot secretaris van
de admiraliteit. De eerste uitgave van zijn dagboek dateert uit
233 Time, 3 november 1986.
234 Zie bijlage 47.
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Carel Enkelaar heeft toegezegd zijn reactie op de leugens van
Frans Lurvink op papier te zullen zetten.
Jan Sampiemon schrijft namens NRC Handelsblad, dat de foto
van de man die Frans van Klaveren afdrukte zijnde granman
Forster, de juiste was. Er komt dus geen correctie. Dan niet. Ik
denk dat ze het in Paramaribo beter weten, inbegrepen commissaris Libretto van de bosnegers.
John Jansen van Galen schreef over de kwestie W.F. Hermans
en Zuid-Afrika.237 Jacques Wallage zegt bijvoorbeeld dat Hermans best naar Zuid-Afrika mag gaan, maar hij daar dan wel de
prijs voor zal moeten betalen. „Zo’n reis wordt door de Nederlandse samenleving zeer hoog opgenomen.” Het zou me
niet verbazen als onze samenleving even tendentieus en fantastisch over Zuid-Afrika wordt voorgelicht als ik met eigen ogen
heb kunnen constateren hoe dat over Suriname gebeurt. Overigens een herhaling van wat ik in Indonesië met Sukarno en
Nieuw-Guinea meemaakte. Alleen toen was ik pas drie jaar
journalist. Nu ben ik 33 jaar in dit vak en pak ik het anders aan.
235 Redactie: De dagboeken van Pepys zijn in een in die tijd gangbaar stenografisch
schrift geschreven, aangevuld met gecodeerde teksten die veelal over zijn erotische
escapades gaan. Tussen 1819 en 1822 ontcijferde de geestelijke John Smith de teksten. De eerste gekuiste bewerking verscheen in 1825. Pas in 1970-1983 is de eerste
complete niet gecensureerde editie in negen delen gepubliceerd. Een Nederlandse
vertaling verscheen pas in 1937. Ook dit was echter een gecensureerde bewerking.
236 Peter Medawar, Memoir of a Thinking Radish, Oxford University Press, New York,
1986.
237 Haagse Post, 1 november 1986.
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1906.235 Mijn uitgave van dit dagboek dateert uit 1975 en beslaat drie delen met in totaal 1.532 pagina’s. Ik ben een journalist die vanaf de jaren dertig opschreef wat hij zag, hoorde, las,
dacht en soms voelde. Het is de beschrijving van een leven, als
ieder ander, waarbij het streven naar feiten en waarheid voorop
stond. Als je zoiets doet, moet het nauwkeurig en gedisciplineerd gebeuren. Ik denk dat ik dit heb gedaan. Ze kletsen dus
maar wat ze willen.
Ik lees Memoir of a Thinking Radish, de autobiografische notities
van Peter Medawar. Als hij over zijn schooljeugd spreekt,
noemt hij het hoofdstuk THE LIFE OF THE MIND. Het is meteen
al een vervelend verhaal. Dit boek lees ik niet uit. Zijn artikelen interesseerden me altijd wel.236
Paul Witteman zei Zaken doen aardig te vinden, maar slechts
geschikt voor een beperkte kring journalisten, bijvoorbeeld
Aad van den Heuvel. „Het ligt op mijn nachtkastje,” aldus
Paul.
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Oud-minister Max van der Stoel zegt onbeschaamd dat de
beëindiging van het cultureel akkoord met Zuid-Afrika voortkwam uit ons onvermogen om met zijn allen iets anders te
doen dat zinvol leek. Oud-ambassadeur Jo van der Valk, die in
Pretoria diende, noemde de opzegging van het akkoord juist:
„één van de domste dingen die wij ooit ten aanzien van ZuidAfrika hebben gedaan.” Van der Valk geeft „buitenparlementaire actiegroepen” die de regering onder druk zetten de
schuld. Ik zal met de komende reis weer in woelige wateren terechtkomen. Ik ontmoette Gerben Hellinga in Thermos. Hij
bezwoer me dat W.F. Hermans en Gerard Reve door de ZuidAfrikaanse geheime diensten waren betaald. Ik heb deze informatie trouwens aan Heath van de ambassade doorgegeven.
Peter belde. Zijn moeder had al aan zijn zus Trees gezegd dat
ze hem zou gaan missen. We spraken er ook over hoe families
uiteenvallen zodra moeders ons komen te ontvallen. Hij
noemde het „de tragiek van het leven”.
„Ik heb vitaminen voor haar gehaald voor de komende winter,” zei hij. Zou zijn moeder wel eens ’s avonds in bed een
traan laten, bijvoorbeeld nu Peter naar Zuid-Afrika vertrekt?
Peter had Hans Warren op televisie gezien. Hij werd door
Boudewijn Büch ondervraagd: „a precious queer”. Warren
had gezegd dat mijn verschenen dagboeken „vernietigende reacties” hadden opgeroepen, wat zeker niet steeds het geval is
geweest.
Ik luister naar een cellosonate van Beethoven.
31 oktober 1986

Bert Tiddens van VARA-radio kwam naar Amerbos om me te
laten praten over wat me bezielde om naar Zuid-Afrika te willen gaan. Ik belde Aad van den Heuvel en vertelde dat Paul
Witteman van mening was dat hij Zaken doen in zijn televisieprogramma zou kunnen meenemen. Hij had de keuze uit drie
boeken. Hij zou morgen een besluit nemen. Ik bedacht me en
belde Aad terug. Ik zei dat Sonja mij al 8 december, direct na
terugkeer uit Zuid-Afrika had geboekt. Dit veranderde alles.
Binnen een kwartier hoorde ik dat de televisie-opname morgen zou zijn.
De media doen alsof Bouterse al vertrokken is. Gisteravond berichtte NRC Handelsblad dat Ronnie Brunswijk
de machtsspelletjes beu was
en dat er geen sprake van kon
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1 november 1986

Peter zit in de trein naar vliegveld Zaventem bij Brussel. Ik
weet hoeveel pijn het hem doet zijn moeder te verlaten. Ik kan
niets doen. Dit soort botsingen met de onontkomelijke werkelijkheid moeten we alleen verwerken.238
Theo zond een uitstekend telegram naar Surinam Airways,
maar de klootzakken zijn het niet waard om serieus genomen
te worden.239
Een televisie-optreden is altijd weer een soort examen. Aad
van den Heuvel neemt zijn programma van tevoren op.240 Ook
Lex Runderkamp en Feike Salverda zaten in het programma.
Zij kregen veel meer tijd dan ik. De sensatie lag natuurlijk bij
Runderkamp en Salverda omdat er heibel was ontstaan over
wat zij geschreven hebben in hun boek.241 Uiteraard vroeg Van
de Heuvel of ik niet vreesde op de zwarte lijst van de VN te komen vanwege mijn aanstaande reis naar Zuid-Afrika. Die onzin
heb ik afdoende gepareerd. Ik heb gezegd geen moer met de
VN te maken te hebben en gewoon als journalist mijn werk te
gaan doen. Carel Enkelaar belde later: „Je hebt jezelf niet beschadigd.” Ook John van Haagen belde: „Van iedereen die
vanavond bij Van den Heuvel zat, was jij het menselijkst – en
dat zag ik niet bevooroordeeld.”
Na afloop van de opname spraken we nog met de verschillende
gasten onder elkaar. PvdA gemeenteraadslid Edith van Dijk en
Annemarie Grewel sneden de Zuid-Afrikaanse gevangenissen
aan. Ik zei: „Waar maken jullie je dik over? Over een miljoen
doden in Indonesië en wekelijkse executies in Djakarta hoor ik
jullie nooit.” Van den Heuvel viel me in de rede en zei: „Dat
heeft er niets mee te maken.”
„Je lijkt wel niet goed wijs! Dat heeft er alles mee te maken!”
„Oké, dat had ik niet moeten zeggen.”
En zo gaat het dan. Ik reed met Grewel en Van Dijk mee terug
naar Amsterdam. Ook Karel van ’t Reve was in de studio. Ik
gaf hem een hand en zei nooit te hebben gedroomd het nog
238 Hij stuurde me nog een brief vanuit de trein in Roosendaal.
239 Zie bijlage 48.
240 Het KRO-programma Gedane zaken, gepresenteerd door Aad van den Heuvel, behandelde onderwerpen die de afgelopen vier weken in het nieuws waren geweest.
241 Lex Runderkamp, Feike Salverda, De elite zwijgt, onderzoek naar het vermogen van
Nederlanders, Het Wereldvenster, Houten, 1986.
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zijn dat na een overwinning van het Junglecommando op Bouterse, de regeermacht in Suriname aan de vanuit Nederland
opererende Raad voor de Bevrijding van Suriname zou worden overgedragen.

■

MEM42-revisie1_MEM 18-11-16 13:26 Pagina 203

1986

■

MEM42-revisie1_MEM 18-11-16 13:26 Pagina 204

eens met hem eens te zullen zijn. Hij sprak zich namelijk uit
voor lezingen in Zuid-Afrika, waar Van Dijk en Grewel fel tegenin gingen.
Trees, Peters zus, vertelde dat iedereen had gehuild bij zijn vertrek. Zijn moeder had gezegd dat hij nu „alleen met zijn
koffers moet zeulen, en alleen in een taxi moet weggaan.” Ook
had zij gezegd, net als mam dat vroeger van mij zei: „Peet heeft
geen echt eigen huis. Dit zijn allemaal maar tussenstations.” Ik
verzekerde Trees dat ik Amerbos aan Peter na wilde laten. Ik
zei ook te willen proberen voldoende inkomsten te hebben,
zodat ik hem ook geld kon nalaten.
2 november 1986

Ik was vroeg in de polders, waar ik tot mijn schrik ontdekte dat
er nog maar vijf ganzen waren. Eén is misschien soldaat gemaakt. Ik stapte af. Ze kwamen kwispelstaartend naar me toe
en zaten kennelijk om een praatje verlegen. Ze kwekten vrolijk terug. Ik keek in hun ogen. Arme dieren.
Ik bezocht Cees Meijer in Zaandam en bracht roosjes mee
voor Carla.242 Hij was iets vooruit gegaan, maar moet een lap
bij zijn mond houden en kan eigenlijk niet spreken. Maar zijn
geheugen en brein zijn uitstekend. Hij stelt via Carla, die hem
begrijpt, vragen als: „Waar ga je lezingen over houden in ZuidAfrika?” Dat was een juistere vraag dan waar Aad van den
Heuvel mee kwam. Of: „Speel je nog piano?” Hij vroeg zelfs
naar Ellen Thomassen.
Jan Cremer belde. Hij vond het uitstekend wat ik over ZuidAfrika had gezegd, maar Lex Runderkamp van Vrij Nederland
was een rat. Dat kon hij aan de hand van brieven staven. Ook
vertelde hij dat zijn zoon Clifford dankzij generaal Cor Knulst
nu bij de Marine Inlichtingen Dienst werkte. Hij vroeg of ik
op zijn tentoonstelling kwam.
3 november 1986

Helmut Kohl heeft publiekelijk Michail Gorbatsjov zijn excuses aangeboden, voor het feit dat in een gesprek met Newsweek
de indruk was ontstaan dat hij een vergelijking zou hebben getrokken tussen hem en de nazi Joseph Goebbels.
Volgens Han Hansen zou minister Bukman van Ontwikkelingssamenwerking hulp willen geven aan de bevolking van
Oost-Suriname, waar een guerrilla-oorlog wordt gevoerd.
Maar om politieke redenen wil hij geen partij kiezen in het ge242 Cees was hoofdredacteur bij De Typhoon toen ik daar voor schreef. Hij was al enkele jaren verlamd als gevolg van een beroerte.
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Aan de overkant Frans Guyana.
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Met Peter op de Randse Universiteit.
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Schilderij van Frits van Eeden.

Nu is dus ook „Suriname specialist” Albert de Lange naar de
Robin Hood van het oerwoud getogen en komt met paginagrote reportages over „Commandant Brunswijk” en diens heldendaden en filosofieën, zoals de armbanden die hem voor de
kogels van het Nationale Leger zullen vrijwaren.243

243 Het Parool, 1 november 1986.
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wapende conflict tussen het Junglecommando en Bouterse. De
schijnheiligheid kan niet op. In dezelfde editie van de Volkskrant
staat een bericht dat George Baker in Amsterdam huurlingen
ronselt voor Brunswijk voor 600 gulden per dag plus een extra
bonus wanneer Paramaribo zal zijn ingenomen. In één handomdraai zou de overheid aan dit soort terroristische activiteiten vanuit Nederland een einde kunnen maken, zeker als Den
Haag oprecht was in de wens buiten het conflict te blijven en
niet oogluikend toch subversieve activiteiten tegen Suriname
toe te laten.
Carel Enkelaar blijkt mij al
zijn vijftien pagina’s commentaar over Lurvink te hebben gestuurd, die heb ik echter nooit ontvangen. Hij zei
vanuit de auto: „Ik doe de set
nu voor een tweede keer op
de bus en laat de BVD het
maar horen dat ze hem niet
een tweede maal weg maken.”
Het blijft een merkwaardig
verschijnsel dat vaderlandse journalisten en masse naar Brunswijk hollen onder het mom van „we komen er in Paramaribo
niet in” en krantenpagina’s vol met onzinverhalen over Brunswijk volkladderen, terwijl iedereen die ook maar een beetje in
de historie en de politiek thuis is, zou moeten weten dat deze
Brunswijk geen schijn van kans maakt en in het gunstigste geval in de petoet in Paramaribo eindigt.
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Ik kan me niet herinneren in de veertig jaar dat Hofland en ik
elkaar kennen, zo’n raar briefje te hebben ontvangen. Ik heb de
kwestie van de woning van Jan van Wieringen in New York
geheel via Wout Woltz geregeld, in overleg met de vader van
Jan, die bij Henk niet alleen bakzeil haalde, maar walgelijk
door Hofland werd behandeld, zoals hij onlangs opnieuw
schreef (in een briefje dat ik hier maar weg laat). Ik zond mijn
epistel routinematig aan Woltz, ook omdat ik erin schreef dat
de vader de zaak als afgehandeld beschouwde. Wout moet de
brief aan Henk hebben laten lezen en vandaar zeker deze redeloze uitbarsting.
Ik antwoordde op zijn brief zonder aanhef:
B.H.
Wanneer je een woedend briefje schrijft, moet je het 48 uur
laten liggen, daarna verzend je zoveel onzin niet meer. Ik
schreef niets over jou aan de vader van Jan van Wieringen.
Jan was gewoon een goede vriend van mij en ik vond, nadat
ik er van meer dan één persoon over hoorde en de vader een
beroep op me deed, dat deze zaak in het belang van de NRC
behoorlijk diende te worden afgewikkeld. Dit laatste is
een notie, die jij en route schijnt te hebben verloren. Jij
trakteert de lezers zonder blikken of blozen op geouwehoer
over straattekenaars in NYC of het rijden in een bus van
JFK naar Manhattan. Over van eigen gemaakt kabaal leven
gesproken! Ik geef toe, je kunt prima schrijven, beter dan
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Surinam Airways heeft Theo nu behoorlijk geantwoord. Zou
het dan eindelijk in orde komen?
Ik ontmoette Wim Hazeu in Lage Vuursche en trakteerde hem
op gebakken lever. Hij verzon ter plekke, dat ik alles op alles
moest zetten om Klaas de Jonge mee terug te brengen „want
als dat je lukt, en dat kan jij, dan zullen ze eindelijk eens anders
over je gaan schrijven in dit land.” Ik had aan die man zelfs niet
gedacht. Ik heb ambassadeur Louw bij thuiskomst hier een
briefje over geschreven. Ik schreef dat ik van de affaire De Jonge niets weet en verder ook niets wil weten, maar dat het misschien te overwegen zou zijn de man op 4 december eveneens
op SAA vlucht 252 naar Amsterdam te zetten, zodat ik op 5 december als Sinterklaascadeautje van Zuid-Afrika deze mijnheer
weer thuis aflever. „Daarna zal ik pas goed van leer kunnen
trekken over mijn ervaringen in Zuid-Afrika, te beginnen op 8
december bij Sonja.”
Hazeu gaf overigens te kennen nog niet te weten wanneer
deel drie van mijn Memoires zou uitkomen. Hij liet doorschemeren het punt te hebben bereikt dat er geldmiddelen gezocht
moesten worden om de uitgave van mijn dagboek te kunnen
financieren. Hij noemde het bovendien zijn zakelijke belang
dat de aanvallen links en rechts op mij als journalist ophielden.
Ook zou het helpen wanneer Lipschits, Tromp en anderen
ondersteunende brieven zouden schrijven ten aanzien van de
uitgave van mijn Memoires. Hij wilde ook met Carel Enkelaar
spreken.
Het stuk van Enkelaar bevat de opmerking dat Lurvink niet de
enige was geweest die van me af wilde. Ik belde Carel en vroeg
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ik. Maar wat heb je aan die bijzondere gave, wanneer je
chip fucked up is? The way your mind seems to deteriorate
by the year. Jan van Wieringen en ik waren vrienden, wat
een aspect in het leven is, dat aan jou is voorbij gegaan.
Be good. Wim.
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wat dit betekende. „Je weet wel meer niet, Willem.” Hij wilde
ook niet toegeven dat het mijn idee, en uitsluitend mijn idee
was geweest om een denktank voor journalisten op te richten.
Carel hield vol dat Lurvink in eerste instantie hem had benaderd voor het oprichten van een denktank. Dat is waar. Maar
daarna, toen we met z’n drieën overlegden, heb ik onderstreept
dat er over de hele wereld al Oost-West denkfabrieken waren,
maar geen enkele voor journalisten. Waarom is het toch zo
moeilijk om toe te geven dat een ander een gedachte heeft gehad waar jij op dat moment niet op bent gekomen? Ik probeerde een andere ingang en zei: „Oké, dan is het kruisbevruchting
geweest die voortgekomen is uit ons gesprek met z’n drieën en
desnoods hebben jij en ik het bedacht, maar zeker niet Lurvink
zoals hij nu beweert, of laat beweren door advocaat Slager.” Ik
heb in ieder geval alles opgeschreven. Er klopt wel meer niet
in het rapport van Enkelaar, maar toch ben ik blij dat hij een en
ander heeft vastgelegd.
6 november 1986

Advocaat Bert Dreese van Loeff & Van der Ploeg maakt een
paar kanttekeningen bij Zaken doen, en bedoelt eigenlijk dat ik
liever de naam van zijn maatschap niet met mijn zaak tegen
Lurvink in verband moet breng.244
Arnold Burlage meldt in de gebruikelijke vette letters: ZENDING WAPENS NAAR SURINAME VERHINDERD. Het zou om Engelse wapens gaan die met een toestel van de SLM van Schiphol
zouden vertrekken, begeleid door Henk Venoks en bestemd
voor het Nationale Leger. Buitenlandse Zaken en de inlichtingendiensten bemoeien zich ermee. Voor Brunswijk kan en
mag alles maar voor de wettige regering van Suriname komen
ze graag problemen maken.
Karel Bagijn van het Algemeen Dagblad, ook een vaste antiBouterse trawant, brengt een schokkend bericht.

244 Zie bijlage 49.
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Christo Landman, eerste secretaris van de Zuid-Afrikaanse ambassade belde. Men had mijn brief aan de ambassadeur over het
op een vliegtuig zetten van Klaas de Jonge ontvangen. „It is not
realistic to expect this from us. Mr. de Jonge is a guest of the
Dutch Government, so it is not our problem. It is a Dutch
problem.”
„But if he would leave the embassy?” vroeg ik.
„Well,” aldus Landman, „the law has to take its course. He is a
terrorist.”
Ik probeerde het nog een keer.
„Our electorate would not understand if we did what you ask
us to do,” antwoordde hij.
Ook Het Parool schrijft over de dood van Nahar. Zou Desi hem
inderdaad hebben laten komen? Wat een einde voor deze man
met al zijn poen. Ik vrees dat Desi de man heeft laten liquideren. Ik denk ook dat àls Bouterse dit liet doen, hij een rekening
vereffende, want ik weet uit de eerste hand dat Nahar blufte tegen wie het maar horen wilde dat hij Desi zou laten vermoorden. Ik zou ook niet gaan zitten wachten tot een gek toeslaat.
Ik heb er met mijn neus op gezeten. Het herinnert aan andere
incidenten als Verrips, De Mohrenschildt en Dimitrov alias
Donaldson die allen werden vermoord, en nu dus Nahar.
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Na de verwijdering met Lurvink ontvang ik geen uitnodigingen van de Sovjetambassade meer. Het zal me worst wezen,
maar zo liggen de kaarten wel.
Waarschijnlijk heeft iemand Bagijn erop geattendeerd dat ik
over de ontmoeting met Nahar had geschreven in de Haagse
Post, want hij komt vandaag op de zaak terug.

Bert Dreese belde om mee te delen dat de rapportage die Carel
Enkelaar hem ook had gestuurd om mijn zaak tegen Lurvink
te steunen, slim was opgesteld en bruikbaar was in mijn procedure.245
Henk de Mari telefoneerde om me te verzekeren dat hij genoten had van mijn optreden bij Aad van den Heuvel. „Denk je
dat ze nu eindelijk bij De Telegraaf eens zullen inzien hoe ik
werkelijk ben,” vroeg ik hem.
„Ze zwemmen bij de krant in hun vooroordelen,” was het antwoord. Hij had een dominee bezocht die achter gesloten rolluiken woonde. „Ik denk genuanceerd over Zuid-Afrika,” had
de man gezegd, „dus dit moet wel. Anders gooien ze mijn ruiten in.”
Er is iets mysterieus gebeurd rond Robert McFarlane, de veiligheidsadviseur van Ronald Reagan. Hij schijnt op een geheime
245 Het rapport van Enkelaar zit in mijn dagboek.
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246 The New York Times, 4 november 1986, Bernard Weinraub, idem artikelen op 7 november 1986, door Stephen Engelberg, en Bernard Gwertzman. Dit is het begin van
het bekend worden van de Iran-Contra-affaire.
247 Zie bijlage 50.
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diplomatieke missie naar Teheran te zijn geweest in mei om alle
Amerikaanse gijzelaars in Libanon vrij te krijgen, terwijl minister George Shultz van Buitenlandse Zaken de krant toevertrouwde dat men niet met terroristen onderhandelt, wat ook
voor Iran geldt. Dit gaat dus in tegen het beleid van Shultz.246
Anthony Lewis denkt dat Daniloff niets met de CIA te maken
had; ik houd het wel voor mogelijk.247
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Het is zo belachelijk om in de ochtendbladen te moeten lezen
dat de verrader Suharto de werkelijke vader van de natie, Sukarno, tot nationale held gaat verklaren, dat ik deze mijnheer
recht van de lever heb geschreven hoe bespottelijk hij zichzelf
maakt.

Karel Bagijn kwam drie uurtjes praten op Amerbos. „Hoe kan
je zoiets onzinnigs schrijven,” vroeg ik hem, „dat Desi Bouterse de heer Nahar via een open telefoonlijn uitnodigt naar Suri212

248 Het Parool, 5 november 1986.
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name te komen en hem dan vervolgens laat koudmaken? Om
te beginnen zal hij anderen, Heidweiller of Herrenberg, misschien Venoks, naar Nahar in Amsterdam laten bellen.” Maar
ons gesprek verliep verder plezierig.
Op het NOS Journaal werd het uitroepen van Bung Karno als de
nationale held van Indonesië door diens moordenaar Suharto
getoond. Hartini Sukarno was hierbij aanwezig. Dat vind ik
onbegrijpelijk. Of zij moet misschien gedwongen zijn geweest.
Daan Dijksman gaat er blijkbaar vanuit dat Brunswijk de strijd
in Suriname uiteindelijk zal gaan winnen. Het zegt alles van de
stand der media in het jaar des heren 1986. Ze lichten niet
voor. Ze schrijven wat ze denken dat lezers willen lezen, want
journalistiek is handel drijven. Voor Den Haag geldt hetzelfde.
Ze hebben ambassadeur Van Houten op hoge poten naar de
Surinaamse regering gestuurd, want de Nederlandse regering
maakt zich ernstige zorgen over de moordpartijen in dat land.
Chin A Sen had gezegd dat hij er zeker van was dat de Libische
huurlingen van Desi Bouterse (die er dus helemaal niet zijn)
zich het meeste schuldig maken aan ongekende wreedheden in
Suriname.248
Cecile van Lennep wenst me goede reis en „een vruchtbaar bezoek aan mijn geliefde Zuid Afrika. Ik volg je in gedachten en
zie uit naar je bezoek na 5 december.” Zij speelde een belangrijke rol in mijn besluit naar dat land te gaan.
Het afscheid van ambassadeur Louw op 13 november zal ik
niet bij kunnen wonen.
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10 november 1986

07:40 uur, SAA vlucht 275
Eduard kwam naar Amerbos om me naar Schiphol te brengen.
Ik vond het heerlijk dat hij er was. Hij vroeg zelfs of ik mijn
schaar en lijm bij me had, want hij weet dat ik lange vluchten
benut om te lezen en te knippen. Hij ging door naar Den Haag
naar een uitvoering van het Bolshoi Ballet.
Er is zonlicht omdat we nog boven een dik wolkendek vliegen.
Ik ontmoette aan boord Ton en Ria Rebel, die in de jaren vijftig naar Zuid-Afrika waren geëmigreerd en nabij Sandton wonen. Hij exploiteert er een elektriciteitsbedrijf. Ze hadden me
op televisie gezien. Ton las de hele nacht door in Zaken doen.
11 november 1986

De passering van de douane verliep soepel. Het was alsof je ergens in een zuidelijke staat van de VS bent geland. Het eerste
zag ik Peter, maar Edwin was er ook. Het is prettig ze samen zo
harmonieus te zien. De flat aan Circle Court is geweldig, veel
kamers, bovenste etage, schitterend uitzicht over Transvaal. Ze
wonen in Hillbrow, vergelijkbaar met Greenwich Village in
Manhattan.
Edwin moest naar een repetitie van The Pirates of Penzance
waarin hij optreedt. Ik ben met Peter gaan wandelen en ergens
wat gaan eten. Ik belde mijn oudste broer Henk in Kaapstad,
wat een emotionele belevenis was.
Peter had een artikel bewaard over een film van Christine
Chapman, waarin een ander licht op de situatie in Zuid-Afrika
werd geworpen en zwarten aan het woord werden gelaten, die
beslist geen aanhangers van het ANC waren. Deze documentaire is op de BBC uitgezonden. In Nederland heerst de opvatting dat heel zwart Zuid-Afrika als één man achter het ANC
staat. Er werd gepropageerd voor een toekomstige federale
staat, waar in het bijzonder Kwazulu Chief-Minister Mangosuthu Buthelezi een voorstander van is. Ik zou me kunnen
voorstellen dat, gezien de grote etnische en culturele verscheidenheid van de volkeren die dit land bewonen, er iets voor een
federatie van staten te zeggen zou zijn. Koning Goodwill Zwe214

249 In dit opzicht zou de commissie gelijk krijgen.
250 Eminent Persons Group, Mission to South Africa: The Commonwealth Report, Puffin
Books, Harmondsworth, Middlesex, 1986.
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lithini van de Zoeloes heeft tegen mijnwerkers in Hlobane gezegd dat duizenden arbeiders als gevolg van de sancties hun
werk zullen verliezen. Hij heeft verder kritiek uitgeoefend op
pogingen om Nelson Mandela’s afkomst van de koninklijke familie van de Xhosa uit te spelen tegen de koninklijke familie
van de Zoeloes.
Ik heb een auto gehuurd en ben met Peter naar Randburg gegaan voor een bezoek aan Annetjie Du Plessis. We hebben in
grote lijnen besproken wie ik zal ontmoeten en waar ik me de
komende weken mee bezig zal houden.
In het gesprek met Annetjie du Plessis liet ik me ontvallen niet
te geloven dat de zwarten in staat zouden zijn zelfstandig ZuidAfrika te leiden, waarop zij een teken van „sstt!” maakte. En
prompt kwam een robuuste zwarte man te voorschijn, met opvallend ronde billen, en een veelbetekenende glimlach van: ik
heb gehoord wat je zei. De villawijken buiten Johannesburg
doen in alle opzichten aan Californië denken.
Ik lees Mission to South Africa: The Commonwealth Report, gebaseerd op een bezoek van de Eminent Persons Group van het
Gemenebest – zeven vertegenwoordigers van vijf continenten
– die een grondige studie maakte van de situatie in Zuid-Afrika. Ze vatten in 141 pagina’s de boodschap – uitstekend onderbouwd – samen „that apartheid must go”. In dit land co-existeren een eerste en een derde wereld naast elkaar en „do not
judge the Third World by First World standards” is de boodschap, klip en klaar. De groep had drie ontmoetingen met
Nelson Mandela in gevangenschap. De regering vreest een niet
te stuiten explosie van geweld en onrust wanneer zij Mandela
nu zou vrij laten.
„We do not hold this view,” aldus deze commissie van het
Gemenebest. „Mr. Mandela’s own voice would appeal for
calm. We believe his authority would secure it.” 249 Dan volgt
een beknopt overzicht van verschillende indrukken. „He
(Mandela) impressed us as an outstanding able and sincere person whose qualities of leadership are self-evident. We found
him unmarked by traces of bitterness despite his long imprisonment. His overriding concern was for the welfare of all races
in South Africa in a just society. He longed to be allowed to
contribute to the process of reconciliation.” 250
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Het is stralend Rivièraweer. Ik geloof dat Peter zich erg verheugt op onze trip naar Pretoria, waar hij nog nooit is geweest.
Ik zei tegen hem: „Ik weet niet of ik hier ooit naar toe zou zijn
gekomen als jij niet hier was geweest.” Wellicht zou ik mijn
broer Hendrik misschien een keer zijn gaan bezoeken.
Het Gemenebest-rapport is een opsomming van Zuid-Afrika’s
problemen. Onpartijdigheid blijft een kwestie van mind. Welke
geest, geteisterd door emotionele invloeden, is in staat om rustig
beide kanten te analyseren van een gecompliceerde kwestie als
apartheid in Zuid-Afrika? Vrijheid voor alle Zuid-Afrikanen is
het credo in Nederland, zeker bij Sonja Barend & co waar ik
straks zal moeten verschijnen. Maar uit je doppen kijken en zien
wat hier speelt, levert het inzicht dat je deze mensen absoluut
niet zou kunnen loslaten om over hun eigen lot te gaan beschikken. Het gaat hier om de toekomst van 24 miljoen of meer
zwarten. Men weet niet eens hoeveel het er zijn. De conciërge
in ons flatgebouw is er trots op 41 kinderen te hebben gemaakt,
en dat bij een hele reeks vrouwen. De man heeft geen notie
waar de dames in kwestie zijn, laat staan de kinderen.
Pretoria, Holiday Inn
We zijn rustig in een uur vanuit Hillbrow naar hier gereden
om het dagelijks leven en het landschap in ons op te nemen.
Het wemelt van de militairen in deze stad. Er zijn aantrekkelijke boerenzonen bij. Peet is naar het zwembad gegaan en geniet
intens.
Hoe meer ik om me heen kijk, hoe meer ik geneigd ben straks
naar Holland terug te gaan en te zeggen: ik was tegen apartheid
toen ik naar Zuid-Afrika ging, maar ik ben geneigd er nu voor
te zijn. Als je ziet wat de blanken van dit land hebben gemaakt,
dan mag het niet in een orgie van kretologie ten onder gaan.
De teugels uit handen geven zou een misdaad zijn, want er is
geen sprake van dat ze zonder het handhaven van blanken op
sleutelposities deze enige eerstewereldeconomie op het Afrikaanse continent draaiende zouden kunnen houden. ZuidAfrika lijkt op sommige staten in het zuiden van de VS waar een
meerderheid van de bewoners zwart is die bovendien ver achtergesteld zijn ten opzichte van blanken. Maar door de ontzagwekkende aantallen zwarten hier, is de algemene situatie aanzienlijk schrijnender dan in de VS. Onderweg zagen we
vestigingen van Alfa Romeo, Hewlett Packard en vele andere
internationale bedrijven die hier dochtermaatschappijen hebben. Deze industrieën vormen de basis van de welvaart. Als
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Dit land heeft een Amerikaans tempo. Om 07:00 uur draait het
verkeer op volle toeren. In het restaurant gaf een blanke gast
enkele zwarte obers een veeg uit de pan. Toen hij weg liep,
lachten zij hem achter zijn rug uit.
Ik ben begonnen aan Myth, Race and Power met de ondertitel
„South Africans Imagined on Film and TV”.251 In films zijn volgens de schrijvers zwarten eerst als „savages” beschreven, daarna als „the noble savage being civilised”, vervolgens „as human
but different” en uiteindelijk „paradoxically as the same but
different”.
Het is belangwekkend om te lezen hoe blanken in Zuid-Afrika
„owning the means of production and the means of communication, have a monopoly over how to portray the way ‘races’
see each other.”
In het vliegtuig vertelde Ton Rebel, die 35 jaar in dit land
woont, hoe wreed zwarten onderling kunnen zijn. Twee zwarte werknemers wilden elkaar te lijf gaan, want de één vermoedde door de ander bestolen te zijn en Ton moest tussenbeide komen om doodslag te voorkomen. Hij verhinderde een
incident, maar was niet in staat uit te leggen dat je een dergelijk
geschil niet met moord beslecht. Ook zijn werknemers zijn afkomstig van verschillende stammen. Op het werk zullen ze elkaar tolereren, maar bij het koffie-uurtje zitten ze apart.
Wat me in dit hotel opvalt, is dat het zwarte personeel totaal
anders reageert dan wij gewend zijn. We staren ons blind op
verschillen in huidskleur, zwart en blank. Waar het werkelijk
om gaat, is dat zwarte bovenkamers – mede onder de omstandigheden van enkele eeuwen allochtone overheersing plus
meer dan veertig jaar consequente rassenscheiding – sowieso
anders functioneren dan die van blanken. De hersenen van Indonesiërs hebben een andere modus operandi dan de onze, dat
wist ik al in de jaren vijftig. Nu constateer ik iets dergelijks in
Zuid-Afrika. Daarbij komt dat zwarten in Zuid-Afrika een
soort talenwonders zijn. Ze kennen dikwijls talen van de verschillende stammen waartoe de ouders behoorden plus Engels
en in vele gevallen Afrikaans. Wanneer ze dus in voor hen
251 Keyan Tomaselli, Alan Williams, Lynette Steenveld, Ruth Tomaselli, Myth, Race and
Power, Anthropos Publishers, Belville, 1986.
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deze bedrijven zouden stil komen te liggen, is de ramp voor het
zwarte bevolkingsdeel niet meer te overzien.
Heb Isak Heath op de ambassade in Den Haag een brief met
mijn eerste indrukken geschreven.
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vreemde talen worden afgeblaft, hebben ze sowieso een probleem zich correct uit te drukken.
Apartheid was in de VS toen ik aan Yale studeerde, nog in volle
bloei, vooral in de zuidelijke staten. Na de Tweede Wereldoorlog is daar geleidelijk aan verandering in gekomen. Dus op het
moment dat in Zuid-Afrika in 1960 apartheid juist van hoger
hand werd bestendigd, zond president Eisenhower troepen
naar het zuiden om één zwarte leerling naar een geheel blanke
Amerikaanse school te begeleiden. In Zuid-Afrika lijkt zich nu
eindelijk een verandering tussen zwart en blank te voltrekken,
veertig jaar later dan in de VS.
Ik zag een wat oudere Afrikaner man op zo’n akelige en bevelende toon thee bestellen dat het me opwond. Bovendien
scheen de man niets te merken van de oplaaiende, ingehouden
woede in de ogen van de zwarte ober. Zuid-Afrika is al enkele
eeuwen een slagveld van dit soort stille botsingen van mensen
van verschillende huidskleur geweest. Het ressentiment hoopte
zich op in het bewustzijn en de herinneringen van de onderdrukten en je moet er niet aan denken wat er gebeurt als deze
zwarte psychologische vulkaan eens tot volle uitbarsting zal komen. Dit soort incidentjes van op elkaars tenen staan, is dus in
1986 in Zuid-Afrika nog schering en inslag.
Hoe moet ik straks in de show van Sonja juist dit aspect duidelijk maken? Hoe onder woorden te brengen dat alleen een
wonder zal kunnen voorkomen dat men elkaar frontaal in de
haren vliegt? Zuid-Afrika staat aan de vooravond van een gigantisch bloedig gevecht als gevolg van enkele eeuwen van
blanke arrogantie tegenover een zwarte meerderheid. Een
massale woede-uitbarsting van interraciale haat over en weer
lijkt niet meer voorkomen te kunnen worden. Wanneer ik hier
een film ga maken, zou ik juist dat aspect willen belichten en
vooral laten zien wat achter de waarneembare coulissen van gelaat, ogen, gezichtsuitdrukking in de breinen van de zwarte
meerderheid speelt.
Ik denk ook dat de meest verslaggevers die het tumultueuze
Zuid-Afrika bezoeken, zich veelal niet bewust zijn in welke
mate ze eigenlijk opereren met ingeprente vooringenomen
ideeën, waarden en vooroordelen, gebaseerd op vele jaren van
informatie van buitenaf over zwarten, terwijl van de innerlijke
gevoelens en emoties van de slachtoffers van apartheid nauwelijks iets bekend is. Dit komt mede doordat de media zelden
over de kundigheid of de middelen beschikken om deze aspecten duidelijk over te dragen. Indonesiërs zeiden dikwijls tegen
mij dat ze hadden geleerd „voor Westerse oren” te verwoor218
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den wat hen beroerde. Televisieberichten uit Zuid-Afrika geven meestal weer hoe de bezoeker aankijkt tegen de apartheidswereld, niet hoe de zwarten zelf hier tegen aankijken. Ik
zou een film willen maken die autochtonen uitvoerig aan het
woord laat en dan voor een keer niet de meelopers met het
ANC, maar andere zwarten die niet noodzakelijkerwijs overtuigd zijn dat Zuid-Afrika haar heil zou moeten zoeken in
Oost-Europa of bij communistische oplossingen voor een acceptabele samenleving.
The Citizen bericht dat 3.023.590 blanken stemgerechtigd zijn
in dit land, 1.540.540 kleurlingen en 594.818 Indiërs. Over de
miljoenen zwarten wordt dus nog steeds met geen woord gerept. Minister Chris Heunis voor Constitutional Development
and Planning benadrukt in de ochtendbladen dat de regering
heeft toegezegd dat er een „orderly reform of existing political
structures” zal komen. „The Government aims at creating a
constitutional system in which political discrimination – a legacy from colonial times – will gradually be done away with.”
Het is een feit dat Zuid-Afrika in meer dan één opzicht de laatste blanke kolonie in de wereld is. De Afrikaners hebben niet,
zoals wij Nederlanders in het oude Indië, de Japanners op bezoek gekregen die de status-quo abrupt beëindigden. Hoe lang
zou Nederland zich hebben proberen staande te houden in Indië als Japan de archipel niet van het kolonialisme had bevrijd?
Een krant meldt dat in de welvarende buitenwijken van Johannesburg, die vroeger uitsluitend door blanken werden bewoond, nu toch 24 procent van de bewoners zwarten uit de
middenklasse zijn. Maar een foto van Crossroads, bij Kaapstad
laat zien hoe het met de overgrote meerderheid van burgers in
dit land is gesteld. Het doet denken aan Bombay en Calcutta,
tientallen jaren na beëindiging van het Britse kolonialisme. In
Soweto hebben zwarten weer een man levend in de fik gestoken. In het township Kathlehong staken 70 jongeren een huis in
brand en stenigden een vrouw tot zij dood was. Dit is wat Ton
Rebel bedoelde dat hij niet in staat was zijn zwarte werknemers
te overtuigen dat een geschil niet noodzakelijkerwijs met de
dood bekocht diende te worden.
Op de terugweg naar Hillbrow ontdekten we Verwoerdburg
met een gigantisch luxueus winkelcentrum, waar je in het lieve
vaderland niet naar hoeft te zoeken, want dergelijke winkelcentra bestaan hier niet. Er was een kunstmatig meer aangelegd. Er waren terrassen en coffeeshops en een boekwinkel die
je in het winkelcentrum boven het IJ in Amsterdam-Noord in
geen honderd jaar vindt.
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In Washington is een gigantische rel uitgebroken over de geheime contacten die er zijn geweest op het hoogste niveau met
de machthebbers in Teheran. Men zou Iran geheime wapenleveranties hebben aangeboden, in ruil voor de vrijlating van
Amerikaanse gijzelaars. Terwijl Ronald Reagan altijd van de
daken schreeuwt nooit te zullen onderhandelen met „terroristen” is hier dus iets ongebruikelijks gebeurd. Het schandaal
werd vergroot, omdat minister George Shultz verscheidene
Arabische staten de verzekering gaf dat de VS alles in het werk
stelden om te voorkomen dat Iran in het bezit van modern wapentuig zou komen, terwijl hij wist dat ze langs andere wegen
wel degelijk met Teheran in gesprek waren over wapenleveranties. De totale onbetrouwbaarheid van de regering Reagan
is nu nog verder onderstreept.252
Myth, Race and Power gaat in op hoe „the white tribe of Africa”
– dus de Afrikaners – veelal wordt afgebeeld als „heartless monsters”. „Afrikanerdom and apartheid are constituted as the object of the viewer’s gaze as though they were from an experience radically different from British imperialism and capitalism.
They are not: by objectifying them in this way, capital can
stand aloof, insinuate a difference, and hence castigate an ‘other’ (in the Sartrean sense) so as to absolve itself of the practices it
is castigating.”
De filmmaker David Dimbleby presenteert de mythe van de
Afrikaner via twee beelden: „ (1) A beleaguered group of people trying to seek a place of freedom and peace in an alien and
hostile milieu; and (2) an inscrutable enigma ruling South
Africa. This myth comes straight from the paradigm of colonialism presented by colonisers.” Wat ik steeds weer denk, is
dat wanneer we Zuid-Afrika benaderen zoals ik deze eerste dagen hier, we steeds weer arriveren met een gigantische dosis
overbagage aan vooringenomenheid en reeds gevormde veroordelingen van apartheid als onrechtvaardig systeem jegens de
zwarte meerderheid. Dat maakt het vrijwel onmogelijk je werkelijk open te stellen voor de Afrikaner mind. Ik wil me maximaal inspannen om te begrijpen waarom Afrikaners handelen
zoals ze doen en of ze inderdaad de „heartless monsters” zijn
zoals „de wereld” klakkeloos aanneemt.
14 november 1986

Durban, Natal, Holiday Inn Marine Parade
We verlieten Hillbrow om 09:00 uur en hebben in Heidelberg
252 The New York Times, 13 november 1986, Bernard Weinraub.
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Newsweek plaatst een artikel over Suriname en komt met het
geklets van Frans van Klaveren en Friso Endt uit de bus. Aldus
wordt het internationale publiek geïnformeerd.253
Ik lees Black and Reformed van Allan Boesak.254 Er staat een
briefwisseling in met bisschop Desmond Tutu. „Who has
caused the problems that now plague South Africa? Who has
taken away the few pitiful political rights we had so that they
could inflict their policies upon us without responsibility to us?
Whose laws are making criminals out of men, women and
children who want a decent life together as a family?” Boesak is
een slijmjurk die zijn opleiding in Kampen – out of all places –
volgde en wiens geklets hier gewoon open en bloot in de
boekwinkels ligt. Wie denkt dat crimineel gedrag van zwarten,
zoals het elkaar in brand steken bij onderlinge meningsverschillen, te wijten zou zijn aan apartheid, miskent het huidige stadium van ontwikkeling van zwarten in heel Afrika, inbegrepen
tientallen Afrikaanse staten die wel na 1960 onafhankelijk werden en niet langer tot semigekolonialiseerde gebieden gerekend kunnen worden.
Godfrey Motsepe, de ANC-vertegenwoordiger in Brussel – ook
voor Nederland en Luxemburg – heeft verklaard dat nog meer
wapens door Moskou zullen worden geleverd om het ANC in
de gelegenheid te stellen militaire operaties tegen de ZuidAfrikaanse regering van de grond te krijgen. Bovendien is de
campagne tegen Shell geïntensiveerd en wordt Europeanen
opgeroepen geen Shell-producten meer te kopen, omdat het
bedrijf in Zuid-Afrika eerder uitbreidt dan inkrimpt.
Disraeli heeft eens geschreven dat Zoeloes opmerkelijke mensen zijn. „They defeated our generals, converted our bishops
and put an end to a great European dynasty.” Dat was honderd
jaar geleden. De Zoeloe-natie bestaat momenteel uit 4.760.000
mensen, verdeeld over 286 stammen.255 Altijd weer besef ik hoe
noodzakelijk het is de geschiedenis van een land in zekere mate
te kennen wil je hoe dan ook begrijpen wat er speelt. De geschiedenis van Piet Retief en zijn Voortrekkers, die in 1838 na
het ondertekenen van een overeenkomst met de Zoeloes plotseling door hen tot de laatste man werden afgeslacht waarna de
253 Zie bijlage 51.
254 Allan Boesak, Black and Reformed, Skotaville Publishers, Johannesburg, 1984.
255 Joyce Wrinch-Schulz, Zulu, Centaur Publishers, Johannesburg, 1985.
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ontbeten. Ik begin aan links verkeer te wennen. We hebben er
de hele dag over gedaan om hier te arriveren.
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ze naar de plaats Weenen optrokken en nog eens 97 boeren met
hun gezinnen, onder wie 185 kinderen, afslachtten. Daarop zetten de boeren een tegenoffensief in onder aanvoering van Andries Pretorius, die bij de Ncome Rivier op 16 december 1938
drieduizend Zoeloes een kopje kleiner maakten. De rivier kreeg
hierdoor de naam Bloedrivier. Kennis van de historie, wat ik al
in 1956-1957 in Indonesië leerde, is essentieel voor meningsvorming aangaande onbekende gebieden en mensen.
Als steeds wanneer ik met Peter op pad ben, kom ik nauwelijks
aan mijn dagboek toe. Vanuit mijn kamer in het Holiday Inn
kijk ik op twee zwembaden, een voor zwarten, een voor blanken. Why not? Op het strand hier in Durban is de situatie volkomen gemengd. Intussen is er een voortreffelijk programma
op televisie voor zwarte kinderen. Ik lees veel, zoals nu een
boekje over the Xhosa, de stam van Nelson Mandela.256 Ik
denk dat ze net zo tegenover elkaar staan, Zoeloes en Xhosa,
als Fransen en Duitsers: buren maar erg van elkaar verschillend.
Chief Mangosuthu Buthelezi (Zoeloe) is in de VS voor een eredoctoraat aan Boston University. Studenten protesteerden en
noemden hem een collaborateur met het apartheidsregime.
Het heeft er alle schijn van, maar is het zo?
Peter vroeg tijdens het avondeten: „Wat antwoord je straks als
Sonja vraagt wat jij ziet als een oplossing?”
„Dan zeg ik dat er meer dialoog en vooral veel geduld nodig
zal zijn om de morele en psychologische wonden van apartheid
te helen. Genezen betekent meer tijd besteden. Maar wanneer
ik dit bij de VARA zeg, zit ik dus beslist in de verkeerde Hilversumse zuil.”
„Verlies die zuil vooral nooit uit het oog,” benadrukte Peter.
Peter ontmoette een jongen, Craig, die hem meenam voor een
rit door Durban en omgeving. Ze zijn later de stad ingegaan,
maar hij kwam vrij vroeg thuis. Toch vind ik dat Peter zijn dagen te weinig benut en dat begrijp ik gewoon niet.
16 november 1986

Ik denk steeds over dit land na. Apartheid is inderdaad een onding en de grootste fout in het zich gestadig ontwikkelende
politieke besef bij de massa in Zuid-Afrika. Maar het is tezelfdertijd niet alleen het resultaat van een in 1960 door Hendrik
Verwoerd & co. genomen politiek besluit. Het heeft te maken
met diep gewortelde begrippen (archetypen) tussen rassen, niet
alleen in Zuid-Afrika maar over de hele wereld. Hier is het
256 Fergus Grey en Alice Mertens, The Xhosa, Centaur Publishers, Johannesburg, 1984.
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Ermelo, Holiday Inn
We vertrokken rond 09:30 uur uit Durban richting Swaziland.
Er stond ergens langs de weg een zwarte infanterist, Patrick
Mtshali, die we meenamen. Hij was 22 jaar, had negen jaar op
school gezeten en trad twee jaar geleden in het leger. Hij sprak
Engels en Afrikaans. Nog nooit had een blanke hem een lift gegeven: „They are too afraid.” Dat leek me onzin en bovendien
was hij niet onaantrekkelijk. Peter, die gisteravond door Craig
kennelijk in zijn nek was gebeten, merkte naderhand op: „Ik
zal voor jou maar eens een black hunk gaan zoeken.” We stopten ergens met Patrick om koffie te drinken. De blanken in het
restaurant namen absoluut geen notitie van het feit dat we in
gezelschap van een zwarte militair waren. We hebben Patrick
later naar zijn militaire basis nabij Mtubatuba gebracht waar het
letterlijk wemelde van de soldaten. We zetten hem voor de
poort af; ook dat was hem nog nooit eerder overkomen.
Meestal werd hij na een lift aan de hoofdweg afgezet en lieten
ze hem naar de kazerne lopen.
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verschil tussen rassen bewust op scherp gesteld vanwege de
kleine blanke minderheid in een oceaan van zich snel vermeerderende zwarten. De 2,5 miljoen Afrikaners, en de 2,5 miljoen
andere Europeanen (blanken) geloven in rassenscheiding zoals
wij in het Huis van Oranje geloven. Aanhangers van apartheid
is met de paplepel ingegoten dat zwarten anders zijn. Van generatie op generatie hebben ze hier ter plekke aan den lijve ondervonden dat dit waar was. Men heeft vervolgens geen andere oplossing kunnen bedenken voor een ontontkoombare
realiteit, dan de rassen zoveel mogelijk uit elkaar te houden.
Intussen kijkt de zwarte meerderheid naar de andere 44 Afrikaanse staten van hun continent, die wel door het one man one
vote stadium zijn gegaan, waarbij je overigens moet constateren
dat vrijwel al die landen na één zogenaamde vrije verkiezing
veranderden in òf militaire dictaturen òf marxistische staten.
De anti-apartheidslobby wordt hier door schuldbewuste religieuze leiders, Boesak, Beyers Naudé en bisschop Tutu aangezwengeld; ze fulmineren tegen rassenscheiding, maar zouden
zich toch ook bewust moeten zijn dat je broederschap tussen
blank en zwart niet met een pennenstreek tot stand kan brengen. Zelfs in de jaren vijftig en zestig moesten Eisenhower,
Kennedy en Johnson troepen naar het zuiden sturen, dikwijls
om enkele zwarte kinderen naar een blanke school te begeleiden. De grote bek van Amerika en de wereld tegen blank
Zuid-Afrika slaat eigenlijk nergens op.
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We passeerden de Hluhluwe-Wildtuin en besloten er doorheen te rijden wat iets van twee uur duurde.257 We ontmoetten
in het park vier Oostenrijkers die een luipaard hadden gezien.
Wij zagen niet zoveel dieren; een jonge neushoorn, enkele
karbouwen, veel soorten apen en reebokken, maar de natuur
van het park was wonderlijk mooi. We bereikten om 19:00 uur
Pieter Retief. Peter had honger. De wegen waren voortreffelijk en de panorama’s van het landschap schitterend. Ik dacht:
mijn ouders zouden eens moeten weten dat ik 25 jaar nadat zij
naar Kaapstad verhuisden, ook in dit prachtige land ben gearriveerd. Na een vismaal besloten we toch nog naar Swaziland te
vertrekken.
Trouwens, waar we ook stopten en met zwarten spraken, we
werden volkomen normaal en vriendelijk behandeld. Ik denk
dat dit alles heeft te maken met hun instinct en gevoel voor
zelfrespect. Ze voelen gewoon op hun klompen aan of ze als
medemens worden benaderd of als „achtergebleven schepsel”.
Toen we uiteindelijk de grens van Swaziland bereikten bij Mahamba, spraken we eerst met een groepje Zuid-Afrikaanse
(blanke) militairen, om daarna het douanekantoor in te gaan
voor de paspoortcontrole. Al gauw bleek dat het land uitgaan
eenvoudig is, maar zonder re-entry visum kom je er niet meer
terug in. We troffen een erg vervelende Zuid-Afrikaanse ambtenaar die niet was te vermurwen, dus we besloten Swaziland
te laten schieten en reden terug naar Pieter Retief en Ermelo.
Peter ontdekte in ons hotelboek een Holiday Inn waar we tegen 22:30 uur arriveerden.
We hebben trouwens al 2.500 kilometer in Zuid-Afrika afgelegd en zijn slechts twee roadblocks gepasseerd, meestal bestaande uit een wat oudere blanke politieman met een zwarte jongere leerling. „Het zijn witmensen boss,” riep de zwarte
politieman in het donker aan zijn superieur. De blanke agent
vertelde dat er over één of twee jaar voldoende zwarte politiemannen zullen zijn opgeleid om dit controlewerk over te nemen.
De Sunday Times publiceerde een artikel over de Britse acteur
Douglas Lambert, die in Londen altijd op Peter tippelde en nu
stervende is als gevolg van AIDS.
Peter benadrukte over onze lifter, de zwarte militair Patrick,
dat het hem toch had getroffen dat de jongeman zich met het
„traditional subordinate psyche of the master-servant relationship” tegenover ons had opgesteld.
257 Zie bijlage 52.
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Nelspruit, Hotel Paragon
Ze zijn in Washington langzamerhand echt mesjogge. Minister
van Buitenlandse Zaken George Shultz zegt dat hij tegen het
zenden van wapens naar Iran is, maar hij voegde eraan toe over
deze zaak niet meer namens de regering Reagan te kunnen
spreken. Shultz verklaarde verder overtuigd te zijn dat Iran bezig is met terroristische acties tegen de VS, terwijl president
Reagan nog onlangs stelde: „Since U.S. Government contacts
began with Iran, there has been no evidence in Iranian Government complicity in acts of terrorism against the United
States.” Er is dus geen touw meer aan vast te knopen wat vanuit Washington wereldkundig wordt gemaakt.258
Peter is in het zwembad. Ik kan hem in onze kamer horen zingen. Ik lees in A Scenario for Peaceful Change in South Africa van
Paul Malherbe.259 Ik wil die man spreken.
Ik belde Eduard in Holland en Edwin van Wijk in Johannesburg. Hij zei dat er al driemaal een dringende telefoon, van
Rudie Kagie van Vrij Nederland was geweest in verband met
Suriname. Ik belde het weekblad en kreeg Kagie aan de lijn.
Henri Nahar was vrijdag begraven en daar ging het over. Hij
wilde zeker weten dat de man die ik in mijn artikel had beschreven als reisgenoot in het toestel naar Paramaribo inderdaad Nahar was geweest. Verder had André Haakmat aan Kagie een brief laten zien, die ik op 9 november aan Haakmat had
geschreven en waarin ik over bemiddeling tussen Bouterse en
Haakmat had gesproken. „Oké, en wat dan nog,” vroeg ik.
Omdat ik bevroedde dat Kagie op het oorlogspad was om een
smerig verhaal te kunnen schrijven, heb ik gezegd dat ik ons
gesprek op de band op nam.
258 The New York Times, 16 november 1986, Bernard Gwertzman.
259 Paul Malherbe, A Scenario for Peaceful change in South Africa, College Tutorial
Press, Kaapstad, 1986.

225

Johannesburg

„Ja en één van de bespottelijkste situaties in de wereld is dat de
USSR de bevrijdingsbewegingen als het ANC voluit steunt, terwijl het ANC knokt voor mensenrechten die eigenlijk Sovjetburgers zelf worden onthouden, zei ik.
„It illustrates the evil of it all,” antwoordde Peter, en daar heeft
hij gelijk in. Bijvoorbeeld ook Robert Mugabe in Zimbabwe
bemoeit zich met de rechten voor zwarten in Zuid-Afrika, terwijl hij die zijn eigen onderdanen onthoudt. De wereld veroordeelt Zuid-Afrika aan de hand van kreten zonder te begrijpen wat er werkelijk speelt.
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Herhaaldelijk vroeg Kagie of ik inderdaad een bemiddelende
rol had gespeeld. De weduwe van Nahar had gezegd dat commandant Iwan Graanoogst haar man had opgebeld met het verzoek of haar man naar Paramaribo wilde komen. „Daar geloof
ik niets van,” zei ik, „want de enige keer dat er vanuit het kantoor van Graanoogst met Nahar werd getelefoneerd, was toen
ik hem van daaruit opbelde.
„Ja, maar er wordt gezegd...,” herhaalde de idioot steeds.
„Weet je dan nog altijd niet hoe Surinamers kletsen?”
Ja, maar alle kranten hadden er over geschreven, behalve De
Telegraaf.
„Verbaast je dat,” vroeg ik. „Weet je dan niet dat Nahar en
Paul Mungra de voornaamste anti-Bouterse bronnen voor De
Telegraaf zijn om leugens over Suriname te verspreiden?” Hij
wilde ook nog weten wat ik uitspookte in Zuid-Afrika en of ik
lezingen gaf, waar ik verder niets over heb gezegd. Ik vertrouw
die man absoluut niet. Hij zit bij een club die niet de mijne is.
Harry Schwarz, lid van het parlement in Zuid-Afrika, zegt in
The Star iets wat me waar lijkt. „Most whites in South Africa
live in islands unaware of the turbulence which is occurring in
the areas beyond their immediate living and working environment. How much do South Africans really know about what is
happening in the residential areas of the black people?”
Schwarz heeft ongetwijfeld gelijk. Maar hetzelfde geldt voor
Kew Gardens in New York, waar ik heb gewoond, waar evenmin iemand ooit in de negerwijk Harlem kwam. Weten de bewoners van Kralingen wat er omgaat in de arbeidershuisjes in
Sportdorp, Rotterdam?
South African Airways gaat 166 miljoen rand verliezen vanwege het stopzetten van vluchten op de VS. Ze weten niet wat ze
doen in Washington. Reagan en Thatcher zijn er ook tegen en
in dit opzicht steun ik ze (helaas).
18 november 1986

Ermelo, Holiday Inn
We reden om 10:00 uur vanmorgen naar de zuidelijke ingangspoort van het Krugerpark. Een oudere dame legde uit wat we
in één dag zouden kunnen zien en hoe we moesten rijden,
want de toegestane snelheid is rond de 30 kilometer per uur.
Peter zag wat er gebeurde. „Je luistert niet eens,” zei hij. Hij
had gelijk. Ik volg altijd mijn eigen traject. We hebben maar
drie uur rondgereden en zagen veel springbokken, apen, olifanten, giraffen en beesten die we niet kenden, maar het is net
als met musea: erg lang blijven we nooit. Ik wilde een foto van
226

260 The Star, 16 november 1986.
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Peter met een olifant nemen, maar het dier werd ineens agressief en Peet schoot pijlsnel terug in de Golf.
Ik belde broer Hendrik in Kaapstad, die zo juist het hoofdstuk
Ernst van Eeghen in Zaken doen had gelezen. Hij zei de man
voor zich te zien. Toch was hij blij dat ik hem niet helemaal de
grond in had geschreven.
Ik deed trouwens een afschuwelijke ontdekking. Er zat geen
film in mijn camera, dus ook de foto’s van Peter met de soldaat
Patrick zijn weg en ik heb ook geen opnamen van Krugerpark.
Er staat een artikel – met foto – over Edwin in The Star.260
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19 november 1986

Pretoria
We hebben een fantastische trip gemaakt samen. Zuid-Afrika
is een van de mooiste landen van de wereld en de natuur is nog
betrekkelijk ongerept. Cecile van Lennep had zo gelijk. We
zijn in een hagelbui terechtgekomen zoals ik nooit eerder beleefde, met hagelstenen die de auto als voetzoekers raakten. Ik
heb alleen niet genoeg gewerkt en gelezen en vooral veel te
weinig geschreven. Maar we hebben veel plezier gehad en veel
samen gesproken, wat nodig was. Peter wil niet meer als acteur
optreden; hij zou van zingen zijn carrière willen maken, wat
me aan Richard Thieuliette deed denken. Edwin gaat regelen
dat Peter een plaat zou kunnen maken. Hij zwemt nu baantjes
in het zwembad en twee Zuid-Afrikaanse jongens, die op lange
stoelen op hun buik liggen, volgen iedere beweging die Peter
maakt. Het zijn geen gays en toch vergapen zij zich aan hem.
Onderzoek aan de Randse Afrikaanse Universiteit heeft uitgewezen dat blanken in meerderheid geen bezwaar hebben bioscopen en theaters met zwarten te delen, maar wat scholen en
zwembaden betreft zijn er nog weerstanden. Minister van Onderwijs Gerrit Viljoen, zegt dat 90 procent van de scholen normaal werkt en dat bij 250 tot 300 van de 7.300 scholen er problemen zijn als gevolg van de oppositionele activiteiten van het
ANC. Van de 92.000 studenten hadden er 74.000 normaal examens afgelegd. In 1985 zaten er zes miljoen zwarte leerlingen
en studenten op school, een miljoen blanke studenten, 800.000
kleurlingen en 234.000 Indiërs.
Terwijl Peter na een ontmoeting met een jonge Zuid-Afrikaanse soldaat in het zwembad naar een plaatselijke sportschool
verdween, ben ik een paar uur gaan praten met Jan du Plessis,
van International Strategic Advisors, een denktank met nauwe
banden met de regering, vermoed ik.
Nadat hij onderstreepte dat het Oostblok in Afrika politieke en
militaire subversie bedreef, en de Amerikanen economische
subversie, vroeg ik hem naar de betrekkingen tussen ZuidAfrika en Moskou. „We zitten, net als anderen, in die OostWest controverse meegebakken, maar we willen ons eraan
gaan onttrekken. Materieel gezien hebben we in Zuid-Afrika
niemand nodig, want we kunnen onszelf bedruipen. We hebben zelfs fundamentele belangen als de handel in goud en diamanten met de USSR gemeen. We zijn het enige land in Afrika
dat de mogelijkheid en de kennis heeft om Afrika in een Vietnam voor de Sovjet Unie te veranderen.” Ik vroeg hoe hij
dacht dit te doen. „To lure them into over committing them228

20 november 1986

Gisteravond liepen er twee hoeren op de gangen van het Holiday Inn die een kaartje afgaven „Class Escorts, exclusive ladies
available at reasonable rates, Beatrix & Edmond Street, Arcadia”.
Ik had een van de vreemdste nachtmerries van mijn leven.
Eerst zwom ik geheel gekleed in een rivier. Peter zei dat dit het
symbool van angst was. Vervolgens was ik in een huis met open
deuren rond als een kraal. Er lagen boeken op de grond en
Henk Hofland had er iets mee te maken. Ik wilde de deuren
sluiten, maar alles woei door de ramen naar buiten. Ik schrok
wakker en was doodsbang. Droomde ik van Amerbos? Was er
iets met mijn dagboeken gebeurd? Had Hofland Rudie Kagie
onder het genot van een borrel opgestookt? Was mijn dagboek
vernield door een monsterverbond van degenen die ik in Zaken doen als boeven had aangewezen? Als kind op De Horst
droomde ik eens dat de auto’s uit onze garage werden gejat. De
229
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selves. We know how to use Africa against the Kremlin. There
are 30.000 Cubans busy in Angola. It is a game of technology.
The Soviets produce high technology. So do we. We could
force the Soviets to bring in more and more people. We could
make it very costly for them. They are sending Soviet tanks to
Angola. These tanks are designed for below zero weather to
keep the drivers warm. You can imagine what happened.”
„Waarom speelt Pretoria geen Moskou-kaart,” vroeg ik, „in
plaats van in termen van Washington over het Kremlin te denken en oordelen?”
„Zuid-Afrika zal met ieder land in contact treden wanneer het
in ons nationaal belang is.” Ik legde uit naast Arbatov en Velikhov uitstekende betrekkingen te hebben met Anatoly Gromyko, die het Afrika Instituut runde aan de Academie van Wetenschappen van de USSR . „Niet alleen zou Zuid-Afrika er een
tegenzet mee doen om Washington te ergeren als reactie op de
verscherpte sancties van de VS, maar wellicht is het denkbaar
dat onder Michail Gorbatsjov de wapenleveranties naar het
ANC op een lager pitje komen te staan, zodat er meer kans is op
overleg.” We kwamen overeen dat ik bij komende bezoeken
aan Moskou wat meer mijn oor te luisteren zou leggen inzake
Zuid-Afrika. Hij ging akkoord dat ik via Heath van de ambassade in Den Haag berichten zou kunnen zenden, maar vroeg
dit wel in verzegelde enveloppen te doen. Op die manier zouden mijn brieven in ieder geval via de diplomatieke post naar
Pretoria komen.
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volgende dag bleek het inderdaad te zijn gebeurd. Ik hoorde
mam in de nacht naar de badkamer gaan en waarschuwde haar.
Ze stelde me gerust en zei te gaan slapen, ik had het maar gedroomd. Even nadat ik wakker schrok, ging Peter naar de badkamer in het hotel. Toen hij terug in bed kwam, vertelde ik
hem van mijn droom. „Ik krijg het er koud van,” zei hij. Maar
hij stelde me, zoals hij altijd doet, gerust; dat er niets aan de
hand was en dromen gebaseerd waren op onbewuste angsten.
Het ochtendblad The Citizen meldt dat Klaas de Jonge, die nu
zestien maanden vast zit in het oude gebouw van de Nederlandse ambassade, een kat zal krijgen om hem gezelschap te
houden. De Jonge kan er nog altijd niet uitkomen omdat hij
dan bij zijn kraag wordt gevat vanwege het smokkelen van
wapens naar Zuid-Afrika onder dekking van de diplomatieke
dienst van Den Haag. Frisse boel.
The Star meldt dat Laurens van der Post in een nieuw boek A
Walk with a White Bushman (de Franse journalist Jean-Marc
Pottiez) de sancties tegen Zuid-Afrika als „morally obscene
and irreligious in the extreme” heeft omschreven.261 Ik ben er
ook tegen, maar zou het anders geformuleerd hebben. Sir
Laurens, die in Zuid-Afrika werd geboren en een kenner van
het gebied is, zegt: „To me it is a bankrupt policy, typical of
the bankruptcy of the modern spirit, that they can think by using instruments of destruction, they can create something positive. There is something sick in people who want to make a
sick society sicker still. You cannot achieve the right end with
the wrong means. History shows how fatal it is. And this is
precisely what the world, a sick world, all of a sudden wants
to do.”
21 november 1986

Johannesburg - Kaapstad
Nu kan ik rustig schrijven. Peter drukte zich tegen me aan gisteravond toen we afscheid namen.
Gisterochtend verlieten we Pretoria in de vroegte en ontmoetten op de Rand Universiteit Pieter du Plessis, die daar Wijsbegeerte en Godsdienstgeleerdheid doceert, een intelligente en
buitengewoon aardige man. Hij had een vijftiental professoren
van verschillende disciplines, als rechten, en antropologie, het
Instituut voor Amerika studies, race relations, twee dames uit het
Communications Department en nog anderen uitgenodigd in
een kleine conferentiezaal. We spraken anderhalf uur waarna in
261 Ik heb dit artikel aan Cecile van Lennep gestuurd.
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de lunchruimte voor de leden van de faculteit een lunch werd
aangeboden. Peter, die steeds zijn Ray-Ban ophield, bleef overal bij, op mijn aandringen. Er werd dus voor hem een extra
bordje bijgeschoven. Het is jammer dat ik van deze gesprekken
geen notities heb gemaakt.
Ik was blij met de kennismaking met professor Carl Nöffke, de
directeur van het Instituut voor Amerika studies, de Zuid-Afrikaanse Arbatov. Een zelfverzekerde man. Ik betwijfelde al vrij
gauw of hij wel zoveel weet van de VS als zijn positie zou moeten vereisen. Hij was het bijvoorbeeld niet eens met mijn indruk dat Zuid-Afrika welhaast de 52e staat van de VS zou kunnen zijn, althans wat betreft de ontwikkeling en infrastructuur,
zoals dit op deze eerste reis is overgekomen. Vergelijkbaar met
bijvoorbeeld Alabama of Tennessee.
Tijdens de lunch keken Peter en ik uit op de tuin rond het
prachtige universiteitsgebouw. Het gebouw was in de vorm
van een boog met een ingang is neergezet, zoals de Voortrekkers hun ossenwagens opstelden in geval ze zouden worden
aangevallen. Wat in de tuin aan blonde schoonheden, de één
na de ander voorbijkwam, wond ons beiden nogal op. We gaven elkaar discrete tekens om niets ervan te missen. Later zei
Peter: „Heb je die dark beauty gezien – met die benen!”
Du Plessis liep mee naar onze Golf en zei dat de groep erg aan
mijn persoonlijkheid had moeten wennen: „want u weet, wij
zijn teruggetrokken en ingetogen mensen.” Men scheen bijvoorbeeld algemeen geschokt te zijn dat ik bisschop Tutu een
„pompous fool” noemde, maar ze lachten toen ik erop wees
dat Boesak in zijn boek Blacks met kapitaal b en whites met een
kleine w schreef. Ik moet een poging doen om Tutu zelf in
Kaapstad te spreken. Ik vind hem iets clownesks hebben.
Intussen waren de ouders van Edwin in Hillbrow gearriveerd.
Zijn moeder omhelsde Peter alsof ze haar zoon was, en zijn vader was een typische officier uit het Zuid-Afrikaanse leger.
Vervolgens begon een reis met hindernissen naar Kaapstad. Ik
zou de vlucht van 16:00 uur nemen, maar ontdekte onderweg
naar luchthaven Jan Smuts, dat ik de tas met mijn belangrijkste
bagage in Hillbrow had laten staan. Die heb ik toen eerst opgehaald. De volgende vlucht die ik kon halen, was om 19:00 uur
met tussenstops. Ik raakte in gesprek met een militair die aan
de grens met Angola had gediend. Weer een beauty. Hij toonde
me een uitspraak in Time van premier Mahathir Mohammed
van Maleisië, die sprak over problemen tussen rijke Chinezen
en arme Maleisiërs. „We are trying to eliminate the identification of race with wealth,” aldus de premier. De militair vroeg
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zich af: „Wanneer er rassenproblemen in Maleisië zijn, waarom boycot de wereld dat land niet en ons wel?” 262
Toen ik in het toestel had plaatsgenomen, wilde ik in mijn dagboek gaan schrijven, maar begreep dat het nog ergens in de
vertrekhal moest liggen. De deur van het toestel was al gesloten. De steward was niet behulpzaam. Ik richtte me dus tot de
piloot en gebruikte guna guna 263 om hem over te halen mij
weer uit te laten stappen. Dat was een probleem omdat mijn
koffer al aan boord was. Maar het lukte. Mijn dagboek lag bij
het telefoontoestel waar ik broer Hendrik had opgebeld. Het
was te laat om nog naar Kaapstad te reizen, dus nam ik een kamer in het Holiday Inn op luchthaven Jan Smuts.
Maar nu ben ik dan toch op weg naar de Kaap.
Kaapstad, Herberg op die Plein, 18:00 uur
Broer Hendrik was op Malan, gekleed in jeans, en met een
kalend hoofd. Ik vond hem erg mager. Het is hier het begin
van de zomer: een stralend blauwe lucht en het heerlijkste
weer van de wereld. Mijn oudste broer is volkomen open en
aarzelt geen moment om over ons gezamenlijk verleden te
praten, dit in tegenstelling tot Theo. Eigenlijk praat hij aan
een stuk door. Hij maakte meer dan duidelijk dat hij op zichzelf is en niemand nodig had voor zijn welzijn of dagelijks geluk. Wel heeft hij geregeld aanloop van kinderen uit de buurt
die hij dan, een auto vol, naar het strand brengt, en waar hij
het nodige plezier aan schijnt te beleven. Er zijn een paar uitverkoren jongens bij, voor wie hij schoenen of fietsen koopt
en die hij mee naar de kapper neemt. Maar verder leest hij en
is veel alleen. Ook heeft hij ergens een soort studio waar hij
regelmatig schildert.
We reden eerst naar Bishops Court waar ik mijn kaartje achterliet bij een blanke geestelijke, een assistent van bisschop Tutu
met het verzoek om een gesprek. Vervolgens liet hij mij de
universiteit van Kaapstad zien, waar Theo had gestudeerd.
Daarna reden we langs de kust naar Simonstad waar een marinebasis is, waar we lang op een terras zaten te praten. Uiteindelijk had ik behoefte om alleen te zijn, en nu zit ik aan dit plein,
waar een soort markt is. Ik belde eerst Peter, die vertelde dat de
première van Edwin fantastisch was geweest. „Een sterk optreden van Edwin.” In Die Vaderland was een artikel over hem
verschenen van Johan Liebenberg.264 Ik telefoneerde vervol262 Time, 24 november 1986.
263 Guna guna is Indonesisch voor stille kracht.
264 Zie bijlage 53.
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gens met de nieuwe Zuid-Afrikaanse ambassadeur voor Den
Haag, Frank Quint. Ik ontmoet hem maandag.
Prins Charles en Lady Di zijn bijna in Saoedi-Arabië tegen
oud-president Idi Amin van Oeganda aangelopen. Dat zou de
nodige heisa hebben gegeven.
President Botha is een beetje gek geworden, want hij heeft gezegd dat de VS met hun sancties het zwaard tegen Zuid-Afrika
hebben opgenomen in naam van de Sovjet Unie. Deze redenering is wel heel ver weg van de realiteit. Chief Gatsha Buthelezi heeft in een rede voor de Foreign Policy Association in New
York opnieuw bepleit dat Washington de prioriteit legt bij het
bewerkstelligen van vrijheid voor Nelson Mandela. „Apartheid
is doomed,” aldus Buthelezi. „Once Mandela is released, the
question of the unbanning of the ANC and other organizations
will be attended to.”
The Citizen bekritiseert bisschop Tutu in een hoofdartikel TAKE
A BOW. De krant valt Tutu aan omdat, als gevolg van diens
campagne, nu ook Eastman Kodak zich uit Zuid-Afrika terugtrekt, waardoor opnieuw 500 mensen werkloos worden. „No
doubt Archbishop Tutu, in the comfort and sanctity of Bishops
Court, feels a pang or two, but then he has always maintained
that suffering is a small price to pay for ‘liberation’ – and so if
Blacks have to be jobless and their families have to starve, that is
just too bad.”
Aart van der Want las aan de telefoon uit Vrij Nederland van 22
november voor, waarin Rudie Kagie over de begrafenis en de
dood van Henri Nahar schrijft.265
Volgens Kagie zou ik dus nooit levend van de begrafenis van
Nahar vandaan zijn gekomen. En zou ik medeplichtig zijn geweest aan de dood van deze man en meegewerkt hebben aan
het opzetten van een val. Ook de journalist Kagie kan ik dus
nooit meer serieus nemen. Onbegrijpelijk vind ik dat Haakmat
een brief van mij aan hem, aan Kagie heeft gegeven. Desi Bouterse en Harvey Naarendorp hebben gelijk: Haakmat is niet te
vertrouwen.
Vanmorgen zijn we langs het huis aan Noreen Avenue in
Newlands gereden waar mijn ouders en broers in de jaren zestig hebben gewoond. „Daar is het benzinestation waar onze
vader altijd tankte,” zei Henk. Ik vond het allemaal een emotionele ervaring.
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22 november 1986

Dertig jaar geleden stapte ik een dagje in Kaapstad af, toen ik
met de Willem Ruys naar Indonesië reisde. Mijn ouders zijn er
nu niet meer. Ik luister naar Hendriks levensverhaal sinds hij
samen met Theo in 1948 De Horst verliet om per auto naar
Zuid-Afrika te rijden. Hij werkte eerst in Rhodesië in een kopermijn en kwam pas naar Kaapstad nadat mijn ouders zich
daar gevestigd hadden en hem een visum werd gegeven om
zich bij hen te voegen. In tegenstelling tot de lezing die Theo
steeds gaf, vertelde Hendrik dat hij nog altijd dankbaar voor de
komst van onze ouders naar Zuid-Afrika was, want hierdoor
werden hij en Theo eigenlijk gered: ze kregen weer een vast
dak boven hun hoofd, en Hendrik kon zijn eigen winkel, en
later winkels, opzetten van uit Zwitserland geïmporteerde Elna
naaimachines. Ik was tot tranen geroerd omdat Theo altijd zo’n
volkomen negatief verhaal vertelde. „Our parents were happy
234
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here, I could see it,” zei Hendrik. „Except mom could not
cope with the heat. At times she suffered so much that she had
to stay in bed and her face would be swollen.”
Mijn vader werkte samen met zijn neef Dirk Klink, die bijvoorbeeld belangrijke zaken deed voor de Nederlandse Kabelfabriek in Delft. Maar oom Dirk viel op een dag ongelukkig op
kiezelstenen en herstelde nooit meer. Hij zou als gevolg daarvan vroegtijdig overlijden. Door het wegvallen van hem, wijzigde ook de situatie voor mijn ouders. In 1960 keerden zij
naar Huis ter Heide terug.
Mijn broer heeft een uitgesproken mening over het zwarte
deel van de bevolking en had zelf ook jarenlang zwarten in
dienst. „Je moet ze op hun eigen denkniveau tegemoet treden
en afsnauwen, want iets anders begrijpen ze niet.”
Buthelezi heeft voor het Carnegie Endowment for International Peace in Washington gezegd dat hij geen zitting zou nemen in de door president voorgestelde National Council on
Constitutional Development „as long as he was not free to test
its conclusions against mass black opinion”. Dat is niet een
standpunt van „a puppet of the apartheid regime” zoals hij zo
graag wordt omschreven door mensen die zijn toespraken niet
lezen.
Er zijn onder de bepalingen van de noodtoestand twintigduizend mensen opgepakt die vast zitten zonder vorm van proces.
Veertig procent waren jongeren beneden de negentien jaar. Zij
werden met 40 en 50 jongeren bijeengepakt in cellen opgesloten, die absoluut niet berekend zijn op zoveel kinderen. Verschillende politici hebben in het parlement geprotesteerd.
Mijn beschermengel leidt me naar een prachtige passage van
Rollo May in Politics and Innocence over de noodzaak dat volkeren en naties eigenlijk nieuwe mythen nodig hebben. En dan
gebruikt hij het woord mythe niet in de betekenis van leugens
maar als „the non-material structure on which society is based
and from which we draw our morality”. May vervolgt: „We
must replace the myth of American military might with the
myth of the integration of all the people of the earth. We need
a new myth of nature, in which we will no longer see nature as
something to exploit, as in atomic power, but will be a cooperation with nature. We need to look more deeply and see that
much of what we call honesty among ourselves is really
hypocrisy. That might help us to develop a moral empathy
with the other nations less gifted than our land, less gifted with
a land as lush as ours.” Ook Zuid-Afrika zou volgens deze redenering een nieuwe mythe moeten krijgen. Maar waarom
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zijn mythes onontbeerlijk als leidraad voor moraliteit? Ik begrijp dit niet.
Misschien hebben we al die onzinverhalen nodig om in evenwicht te blijven bij het hanteren van zoveel levensraadsels.
Maar dan zie je tezelfdertijd dat overal de mythen toch weer
botsen met de (nieuwe) realiteiten. Newsweek maakt duidelijk
hoe nodig mythen voor een natie als Iran zijn.266 Washington
lijkt hysterisch te worden wanneer zij zich met de ayatollahs
bezighouden. Ze hebben het aan hun eigen nonchalance te
danken door hun bondgenoot de sjah aan zijn lot over te laten
toen hij door fanatieke islamieten werd ondergesneeuwd. Het
geknoei en gelieg van de Reagan-bende schijnt tot nieuwe
hoogten te zijn gestegen.
We hebben een plezierige autorit naar Stellenbosch gemaakt,
een gebied aan de Kaap dat aan Californië doet denken, althans
de universiteit daar herinnerde me aan Stanford. We dineerden
in Seepunt. Heel vreemd om na een hiaat van bijna veertig jaar
weer een aantal dagen met mijn oudste broer door te brengen.
23 november 1986

Gisteravond was ik een tijdje in de Wine Barrel en liep tegen
Donovan Müller aan. Hij vroeg me naar zijn flat in Rondebosch te komen, wat ik vanmorgen heb gedaan. Deze 23-jarige
jongen ontving me in bed, in een slip. Ik bracht babyolie mee.
Het werd zijn eerste massage ooit. Uiteindelijk hadden we
seks, maar het was beslist geen succesnummer. Daarna raakten
we in gesprek. Hij noemde Buthelezi een fascist die door Pretoria werd gesteund op buitenlandse reizen. Donovan had in
Kwazulu les gegeven en was er zeker van dat Zoeloe-intellectuelen Buthelezi niet steunden.
Donovan was links en sprak revolutionaire taal. „I live comfortable here in Rondebosch, but I am ready to do with less,
scale down and make sacrifices. A large majority in this country
is ready to sacrifice so blacks will have a better life. We are approaching a violent situation in South Africa. The idea of negotiations is out of the window. I feel sorry for Botha, because
what can he do? I wouldn’t know. The blacks don’t talk anymore of scrapping laws or demand changing capitalism, because what do you change capitalism to? How to redistribute
land as is demanded in the ANC Freedom Charter? Eighty percent of the population owns only 13 percent of the land. The
hatred and anger is now so intense, they are liberating South
266 Newsweek, 17 november 1986.
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24 november 1986

We passeerden gisteren vele kilometerslang krottenwijken,
enigszins verborgen achter een muur van zand, met hoge palen, waar lichten op waren gemonteerd, hoog genoeg opdat ze
niet meteen al vernield kunnen worden. De lampen schijnen
de hele nacht, ook om onderlinge rampokpartijen tegen te
gaan. „They multiply like rabbits,” zei broer Hendrik die me
aan een uitspraak in die orde door president Sukarno deed denken, dertig jaar geleden. „In the past some of these people
would die, but now they have hospitals and medical care and
their numbers increase dramatically.” Wanneer hij op straat
door een zwarte wordt lastiggevallen, is hij bijzonder ruw in
zijn wijze van afwijzen. Ik wijd dit aan 36 jaar ondervindingen
opdoen in Zuid-Afrika, want ik herken dit soort minachting
en afwijzing absoluut niet van hem, laat staan bij mezelf. Als
buitenlander hier, zul je altijd vreemd aankijken tegen de interactie tussen zwart en blank. Hendrik weet ook geen oplossing
voor het apartheidsvraagstuk wat volgens hem onuitwisbaar zal
zijn. Hij denkt zijn eigen dagen in vrede te kunnen uitleven.
Bisschop Tutu heeft in Khayelitsha, een woonoord voor zwarten, de eerste steen gelegd voor een Anglicaanse kerk. Ik had
er eigenlijk naar toe willen gaan, maar verkoos toch de dag met
mijn broer door te brengen. Er was voor het eerst echter een
pijnlijk moment tussen ons. Hendrik gaf me een reprimande
omdat ik niet aardig genoeg voor obers zou zijn. Hij zei ook
nog dat onze vader ook zo was. Ik reageerde bits dat ik ook wel
eens aanmerkingen had op zijn levensstijl, bijvoorbeeld over de
varkensstal die hij van zijn appartement maakt, maar dat ik daar
verder ook niets over zei. Zulke botsingen grijpen me altijd erg
237
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Africa with matches and tires. The time for rational thinking
and sitting down to negotiate is past. The only solution would
be found if the Government tells blacks it is ready to hand over
power democratically. All the friendliness shown to you by
blacks is a facade, Willem. Inside blacks feel serious objections.
I am now learning Zulu because I want to go back there later
this year.”
Terwijl we spraken, telefoneerde eerst zijn moeder en later een
priester (een jezuïet) uit Pietermaritzburg. Dit laatste gesprek
eindigde met „bye my love”. Toch zei hij niet zeker te zijn of
hij homo was. Hij ging altijd met anderen naar de Wine Barrel.
Hij studeert Engineering. Hendrik haalde me bij het Baxter
Theatre in Rondebosch af. We begonnen aan een andere prachtige autorit langs het Kaapse schiereiland.
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aan. Ik heb steeds veel tijd nodig ze te verwerken, waar anderen ze tien minuten later vergeten zijn. Jammer dat dit gebeurd
is, want het werpt toch een schaduw over dit tot dusverre geslaagde bezoek, na al die jaren. We konden later bovendien
Oasis Road niet vinden waar ik ambassadeur Quint een bezoekje wilde brengen. Toen we eindelijk anderhalf uur te laat
arriveerden, was er niemand thuis.
Later bezochten we het Afrikaanse Taal Museum in Paarl, wat
wel aardig was.
25 november 1986

Het gedonder in Washington over wapenleveranties aan Iran
duurt voort. Er zijn bijvoorbeeld voor twaalf miljoen dollar
2.008 antitankraketten geleverd.267 Reagan kletst urenlang met
zijn medewerkers, hoe er het beste gelogen kan worden over
deze zaak en dat heet dan „damage control”.268
Anthony Sampson filosofeert in Newsweek over de Suezcrisis
dertig jaar geleden, toen Abdel Gamal Nasser deze waterweg
afsloot omdat de Fransen en Britten samenzwoeren met Israël
om Egypte aan te vallen. Sir Anthony Eden was het meeste
verantwoordelijk voor de invasie van Egypte, die slecht zou aflopen omdat president Eisenhower duidelijk maakte niet akkoord te gaan met dit avontuur. De Suezcrisis leidde tot het
oprichten van OPEC en het nationaliseren van Westerse olieconcessies.
Sampson vraagt zich nu af hoe het mogelijk was dat een hele
groep vooraanstaande politici in Londen en Parijs, zich op zo’n
hopeloze manier in de vingers sneden. „The explanation can
be found in the psycho-pathology of nations, particularly of
ex-imperial nations like Britain and France that have always
found it difficult to come to terms with the realities of dwindling military power and tightening economic constraints. For
the British conservatives, Nasser’s nationalization of the canal
truly marked the retreat of the empire.” Sampson raakt hier het
terrein van Lloyd deMause en de psychohistoricy die naar het
mentale drama zoeken dat zich achter politieke besluiten afspeelt.269
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft eindelijk bekend gemaakt dat er een wereldomvattende actie van start is
gegaan voor de bestrijding van AIDS. „We stand nakedly in
front of a very serious pandemic as mortal as any pandemic
267 The New York Times, 21 november 1986, Stephen Engelberg.
268 The New York Times, 24 november 1986, Bernard Gwertzman.
269 Newsweek, 24 november 1986.
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Cape Sun Hotel, 12:30 uur
Ik lunch met ambassadeur Quint. Voor hij naar Den Haag gaat,
zal hij nog een cursus van drie weken volgen en daarin worden
geïnformeerd over zijn komende post. Hij was niet op de
hoogte van de rel rond W.F. Hermans als gevolg van diens reis
naar Zuid-Afrika. Op dit moment weet Quint kennelijk weinig tot niets van Nederland, waar hij een keer op doorreis is
geweest. Overigens leek hij me een goedwillend mens, die
misschien in staat zal zijn het beeld van Zuid-Afrika als bakermat van apartheid enigszins te verzachten.
De Volkskrant had een gesprek met hem geplaatst onder de kop:
SOMMIGEN ZIEN MIJ ALS EEN VERRADER. Interviewer Barry
Streek vroeg hem of hij niet bevreesd was door anti-apartheidsgroepen in Nederland als verrader te zullen worden gezien. „Dat is mogelijk,” antwoordde hij, „maar ik weet wel
raad als dit opgeblazen wordt.”Quint ontkende dit en de tekst
in de kop ooit gezegd te hebben. Ik heb dit hoofdredacteur
Harry Lockefeer per brief meegedeeld. Wat meer kan je doen?
Maar zo gaat het immers ook al jaren zo met de berichtgeving
over Bouterse en Suriname, en het verbaast me niet dat de berichtgeving over Zuid-Afrika precies zo verloopt.
Nthato Motlana, voorzitter van de Soweto Civic Association,
heeft in een toespraak gezegd: „Blacks and whites need each
other and we need each other completely.” 271 Ik wil deze man
gaan bezoeken en interviewen.
Kaapstad - Johannesburg
Vreemd om na vijf dagen met mijn broer te hebben doorgebracht de Kaap alweer te verlaten. De kleuren tegen de Tafelberg bij avondlicht en ondergaande zon zijn zo prachtig.272 Ik
zie nu vanuit het vliegtuig de punt van de berg. Hendrik nam
270 The New York Times, 21 november 1986.
271 Business Day, 25 november 1986.
272 Zie bijlage 54.
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there ever has been,” aldus Halfdan Mahler, hoofd van de
WHO. „We are running scared,” aldus Mahler, die zei te hopen
dat anderhalf miljard dollar voor dit doel kon worden bijeengeschraapt.270 Miljarden voor Star Wars, geen cent voor AIDS, dat
is een andere psychopathologie van landen en politici, waar
geen kruid tegen schijnt te zijn gewassen.
De Cape Times specificeert dat van de 20.000 gearresteerde
jongeren, 8.000 kinderen zijn, waaronder jongeren van nog
geen negen jaar.
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me vanmiddag hier nog naartoe, vanwege het uitzicht. De gedachte aan hem en zijn eenzame leven maakt me melancholiek. Hij lijkt mij zo ontzettend alleen. Maar zelf hamert hij op
zijn gelukkige levensomstandigheden.
Ik begin lezende in Newsweek te begrijpen hoe ernstig het politieke schandaal inzake wapenleveranties aan Iran is geworden.273 „A handful of ‘cowboys’ leads Reagan into the biggest
blunder of his presidency,” schrijft het weekblad. Vrijwel iedereen die op dit moment iets betekent in de Amerikaanse
hoofdstad schijnt ermee te maken te hebben gehad. Een kolonel van de mariniers, Oliver North, een klusjesman voor Reagan persoonlijk, was voor het handeltje met Iran ter waarde
van 50 tot 100 miljoen dollar verantwoordelijk. De CIA heeft
de wapens losgepulkt uit verschillende wapendepots in de VS,
en betalingen zouden via Zwitserse banken zijn geschied. Een
ontzettend smerig zaakje, want voor de buitenwacht was Iran
de aartsvijand van de VS.
26 november 1986

Johannesburg
Ronald Reagan heeft zowel nationale veiligheidsadviseur admiraal John Poindexter als kolonel Oliver North ontslagen. Ik
betwijfel of dit het einde van het schandaal zal zijn. Het begint
pas.

James Reston vat de affaire als volgt samen: „For the President
has created a climate of stealth, covered up by slick propaganda
– from the mining of the Nicaraguan harbors to sending missiles to the mulahs, inattentive and ill-informed about foreign
policy, disrespectful of the responsibility of the Secretary of
State and disdainful of the concerns of the Congress and his allies. Nobody here is weeping at the departure of Vice Admiral
John Poindexter, though some would have preferred to trade
him to the Nicaraguans for the unlucky ‘patriot’ Eugene
Hasenfus, who was shot down delivering weapons to the
‘Freedom Fighters’. Nor is anyone blaming the President for
273 Newsweek, 1 december 1986.
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27 november 1986

Pretoria, Holiday Inn
Jan du Plessis introduceerde me bij Rinus Wijnbeek, rector van
een Technikon275 in Noord-Transvaal. Zijn dochter kwam me
halen omdat ik het huis anders nooit zou kunnen vinden. Hij
was in 1949 naar Zuid-Afrika gekomen, huwde een dochter
uit de familie Kruger, en heeft vijf kinderen.
Ons contact was meteen prima. Mevrouw Wijnbeek had het
televisiegesprek met Adriaan van Dis gezien. Zij hadden me
ook bij Aad van den Heuvel gezien.
Al in het begin van ons gesprek wilde Rinus me iets duidelijk
maken: „Het blijft tussen ons en tussen deze vier muren. De
Nederlandse ambassade heeft me voor jou gewaarschuwd en
niet alleen mij, maar ook de Zuid-Afrikaanse autoriteiten.” Ik
nam wat hij zei voor kennisgeving aan, en liet niet merken hoe
woedend ik inwendig was. Ik kookte over. Dus weer, voor de
duizendste maal sabotage vanuit Den Haag.
We spraken meer dan twee uur en zaten kennelijk op dezelfde
golflengte. We zouden eens een hele dag moeten praten, want
ik wil nog veel meer over Zuid-Afrika en zijn ervaringen horen, maar ik moest nu eerst terug naar Peter.
Van 13:30 tot 15:00 uur had ik op het terras van het Holiday
Inn een tweede gesprek met Jan du Plessis. Rinus had me ge274 The New York Times, 26 november 1986, in dagboek terug te vinden bij 27 oktober
(redactie).
275 Een Technikon is een Technische Universiteit.
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Colonel Oliver North’s hush-money operations, laundered
through Swiss banks, though again this rogue diplomat had
reason to think the President tolerated past arms shipments to
the contras with a nod and a wink.” 274 Ik zal nooit begrijpen
wat columnisten als Reston, Wicker, Lewis en alle anderen aan
de praat houdt, terwijl ze met het jaar in jaar uit ventileren van
hun mening nul komma niks bereiken in de zin van dat er in
Washington geluisterd zal worden. Vandaar dus de uitdrukking
persmuskieten.
Michael, die ons naar Soweto zou brengen, zijn we misgelopen. We zijn doorgereden naar Pretoria. Peter ging direct
zwemmen en ik heb veel gelezen. We genoten van deze ontspannen dag.
Terwijl het Gemenebest aandringt op het isoleren van ZuidAfrika vanwege de apartheid, is bijvoorbeeld de handel tussen
Canada en Zuid-Afrika gegroeid van 239 miljoen Canadese
dollars naar 358 miljoen.
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zegd: „Hij is topman bij de inlichtingendiensten.” Ik confronteerde Jan hiermee, die antwoordde: „Laat ik het zo zeggen, als
we via jouw contacten iets zouden bereiken in Moskou, kan ik
rechtstreeks met resultaten naar president Botha gaan.”
„You see, Willem, the USSR can foment trouble in Africa,” aldus Du Plessis, „but up to a point. In Angola and in Mozambique Moscow’s campaigns ran into trouble. We can stir up
problems for Moscow elsewhere too. What the Kremlin can
do with a free hand in Eastern Europe, we can do in Africa. We
are part of this continent. In terms of psychology and in terms
of equipment we possess the experience. When the USSR
would be willing to stop subversion in Africa, we could come
to a reasonable arrangement with them. The KGB sent a colonel
Kozlov to Johannesburg, because they felt the ANC was lying to
them. We took this chap around and said, let’s not kid ourselves, you know who we are and we know who you are.”
Jan stelde voor dat ik hem via Rinus Wijnbeek ideeën zou
kunnen sturen hoe Zuid-Afrika haar politiek tegenover de Benelux en Scandinavië zou kunnen verbeteren. Ik zei daar geen
brood in te zien, maar legde uit dat ik consultancy-activiteiten
voor Philips en voor Apple in Moskou had uitgevoerd en best
op consultancybasis voor zijn INSA-denktank276 in Moskou zou
willen nagaan wat de mogelijkheden zijn voor een betere verhouding tussen de USSR en Pretoria.
28 november 1986

Vandaag hebben we op het ministerie van Binnenlandse Zaken
voor een re-entry visum voor Peter gezorgd voor het geval hij
naar Nederland moet wanneer hij wordt opgeroepen door de
Sociale Dienst in verband met zijn uitkering.
Er zijn gisteren drie zwarten opgehangen in Zuid-Afrika, wat
het totaal aantal executies in 1986 op 109 brengt.
Time publiceert een grafiek om de Iran-affaire te illustreren.277
Het is duidelijk dat Reagan de gijzelaars in Libanon wilde vrij
krijgen in ruil voor wapenleveranties aan een „terroristische
staat”. Roger Rosenblatt beschreef in Time dat Reagan langzamerhand zijn presidentschap „far more emotional than rational” uitvoert. Het conflict met Libië komt ook bijna neer op een
persoonlijke vijandschap met Khadaffi. Met Michail Gorbatsjov ruilde hij een spion tegen een journalist en het scheelde
een haar of hij was in IJsland akkoord gegaan met „a total ban
of nuclear weapons”. Rosenblatt redeneert dat Amerikanen
276 International Strategic Advisors.
277 Time, 24 november 1986.
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een heel eind mee kunnen gaan met „leapfrogging of rules and
restrictions”, maar dat in het geval van Iran teveel principes zijn
geschonden. Met andere woorden: Reagan is over de schreef
gegaan en zowel Time als Newsweek spreekt van een fiasco.
Intussen is in het nieuwe nummer van Time een reportage verschenen over het wel en wee van zwarte jongeren in de VS
anno 1986, nota bene het land dat Zuid-Afrika onder een
blokkade wil plaatsen vanwege soortgelijke problemen.278 Ik
maakte Jan du Plessis telefonisch attent op dit verhaal over „the
lost generation of young blacks in the U.S. that evokes a sense
of fear laced with guilt, anger tinged with racism. The poverty
rate for American blacks is 31 percent against 11 percent for
whites. Yet a seemingly unshrinkable segment of urban males –
perhaps as much as 50 percent of young black males in certain
cities – still find themselves cut off from the American mainstream. Unemployed and undereducated, they seem unable,
and in some cases unwilling, to fit into the broad society. While
black men account for only 6 percent of America’s population,
they make up half its male prisoners. The leading cause of death
among young black men is murder: they have a one to 21
chance of becoming murder victims.” Het is een afschrikwek278 Time, 1 december 1986.
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kend verhaal om te lezen hoe de stand van zaken is voor zwarten in het rijkste land ter wereld. Over Zuid-Afrika waar de
verhoudingen omgekeerd zijn met 5 miljoen blanken tegen 35
miljoen zwarten, spreken de Verenigde Staten schande. Pretoria verdient te worden geboycot en op de knieën te worden
gebracht, en ze doen daarbij alsof in eigen land alles in orde zou
zijn. Ik zou een publicatie willen maken over het zwarte bevolkingsdeel in de VS, een kwart eeuw nadat de apartheid er
werd afgeschaft.
Het Zuid-Afrikaanse handelsoverschot is gestegen van 1,55
miljard rand in september naar 2,28 miljard in oktober. Intussen hebben tussen januari en september 10.767 blanken het
land verlaten – ze noemen het hier „the chicken run” — omdat zij geen toekomst meer zien in Zuid-Afrika, terwijl het
aantal immigranten tot nog slechts enkele duizenden per jaar is
teruggelopen.
29 november 1986

The Star publiceert een foto in kleur van een luipaard in het
Londolozi Wild Park dat haar jong verscheurt. Sommige dieren in de jungle hebben inmiddels ook psychiatrische hulp nodig door de druk van hun menselijke vijand. Een misselijk makende plaat.
In Durban is tijdens de Kwazulu Indaba met 24 tegen 2 stemmen besloten dat Natal een „non-racial government by universal adult sufferage” zal krijgen. Stap voor stap gaat het met
Zuid-Afrika de goede kant op.
We lunchten in Sandton in het Sun Hotel, omdat Peter vanavond naar Amsterdam gaat omdat hij is opgeroepen door de
Sociale Dienst. Hij kocht vijf rode rozen voor Edwin en zette
die in een vaas. Edwin treedt nu ook op als een soort ZuidAfrikaanse Dame Edna en heeft een manager om optredens te
boeken als de Baroness Coral von Reefenhausen.279 Een dergelijke act is niet bepaald my cup of tea, maar Peter beweert bij
hoog en laag dat ik het als een „performance” moet zien. Overigens drong Peter erop aan dat ik Proheptabletten zou innemen om mijn lever te beschermen. Hij gaf me vlak voor Edwin overigens een lange zoen in mijn nek kennelijk om te
bedanken dat ik zijn ticket regelde om naar Nederland te gaan.
En: hij heeft ook erg van onze vakantiedagen naar Durban en
Pretoria genoten.

279 Zie bijlage 55.
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30 november 1986

1 december 1986

Malcolm Mitchell van het Department of Transportation heeft
The Citizen formeel meegedeeld dat de betonnen muur die
naast de snelweg N13 wordt aangelegd, niet het begin is van
een Berlijnse muur rond Soweto, zoals Qwelane schreef maar
om te voorkomen dat bewoners van het township daar juist
oversteken. Er is vastgesteld dat 70 procent van alle dodelijke
verkeersongelukken in Zuid-Afrika met voetgangers te maken
heeft.
Ik had om 09:00 uur een ontmoeting met Carl Nöffke. Hij onderstreepte dat Zuid-Afrika het enige land op het Afrikaanse
continent is met een „proper industrial base”. Tot ongeveer
245
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Eindelijk zon na twee dagen aanhoudende regen. Peter is al
weer bijna op Amerbos. Ik heb hem om 18:15 uur naar vliegveld Jan Smuts gebracht. Hij had stoel 15A, waar ik voor gevochten heb. Ik reed van de luchthaven naar Jeppe Street 266,
entreeprijs 21 rand. Ik vond het een nogal teleurstellende
sauna. Later heb ik nog tot diep in de nacht met Edwin zitten
praten. Het is een feit dat Peter op een bezoekersvisum formeel
niet mag werken en ze zijn er hier strikt in. Maar het gevolg is
wel dat hij als god in Frankrijk leeft, waar ik me ook tijdens
onze reis toch aan ergerde eigenlijk. Edwin zegt er zich bij te
hebben neergelegd en in hun relatie de kostwinner te zullen
zijn en blijven. Het liefste zou Peter hypnosetherapie gaan
doen.
Philips bouwt een nieuw hoofdkwartier in Randburg, boycot
of niet. Prima. Dit moet ik zeker bij Sonja vermelden. Het
doet me denken aan Pat Buchanans artikel in The New York Times met de vraag: „Do we have to destroy South Africa in order to save it?” Ik ben beslist geen Buchanan adept maar in dit
opzicht geef ik hem gelijk. Zwarten klimmen meestal in blauwe stadsbussen. Blanken zitten in witte dubbeldekkerbussen
waar met grote letters op staat „Saam die toekoms...”.
Taiwan tekende een contract om in Zuid-Afrika computers te
gaan produceren. De boeren zijn boerenslim, ze zetten gewoon door.
Wat me ergert, is dat Edwin wel erg veel van de kleren van Peter draagt, die ik meestal als echte cadeautjes voor hem mee uit
de VS bracht. Ook al begrijp ik dat dit gebeurt, maar toch.
Jon Qwelane schrijft in The Star dat er om Soweto heen een
enorme muur in aanbouw is, om het zwarte township nog meer
van Johannesburg af te zonderen.
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1960 was Zuid-Afrika nog altijd voornamelijk een kolonie van
Groot-Brittannië. Pas na de schietpartij op studenten in Sharpville, trokken Amerikaanse en Engelse investeerders zich terug.
Daarna begonnen de mensen in dit land eigenaren van eigen
industrieën te worden. Reeds tijdens de Tweede Wereldoorlog waren Zuid-Afrikanen aangewezen op het produceren van
wat ze nodig hadden voor eigen gebruik. Terwijl het land tot
die tijd zich voornamelijk had geconcentreerd op de mijnindustrie en landbouw, was dit tevens de periode dat een eigen
industrie van de grond kwam. Ook tijdens de boycot gaat de
handel in chroom, platina, en andere mineralen waar ZuidAfrika rijk aan is, gewoon door. Aanvankelijk hadden General
Motors en Ford de markt van Zuid-Afrika in handen, maar
president Jimmy Carter maakte een begin met de eerste sancties in te voeren. Er mochten geen in de VS gefabriceerde voertuigen meer door de politie en het leger van Zuid-Afrika worden gebruikt. Zuid-Afrika bouwde eigen fabrieken om
vrachtwagens te maken. Nu is 90 procent van de voertuigen
voor de strijdkrachten eigen productie.
Nöffke bleek van mening dat op dit moment de mineralen van
het land inderdaad nog worden geëxporteerd, maar dat over
tien jaar Zuid-Afrika het punt zal hebben bereikt dat de rijkdom aan grondstoffen door eigen industriële faciliteiten zullen
worden verwerkt. „Waarom zouden we doorgaan met onze
kostbare grondstoffen te exporteren voor een honderdste van
de waarde van het eindproduct,” vroeg hij. Ik luisterde 100
minuten naar Nöffke en zal hem vaker spreken. Van de Randse Universiteit reed ik naar de South African Broadcast Corporation (SABC), want men wil een kort interview maken.
Ton Rebel haalde me af in het Carlton Hotel. We reden naar
zijn huis buiten Sandton. Zijn zoon Ruud was thuis, de andere
twee jongens waren uit. Ria maakte een copieus diner. We
hadden een genoeglijke avond. Op het terrein is een woning
ingericht voor zes of zeven zwarte werknemers van zijn elektriciteitsbedrijf, die daar door de week wonen en in het weekeinde naar de townships teruggaan.
Ton verwachtte trouwens dat het mogelijk zou kunnen zijn dat
er tussen de USSR en Zuid-Afrika, allebei rijk aan grondstoffen,
een overleg te starten om samen de koek meer gecoördineerd
te verdelen. Het zal me benieuwen hoe mijn contacten in
Moskou zullen reageren.
2 december 1986

Michael Chester publiceerde in The Star gisteravond een op246

280 Leon Louw, Frances Kendall, South Africa: The Solution, Amagi Publications, Bisho,
1986.
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zienbarend bericht, dat onderzoek had uitgewezen dat 74 procent van de zwarten (urban blacks) het einde van de apartheidsstaat zou willen bereiken via onderhandelingen in plaats van
door een bloedige revolutie. Bovendien zouden drie van de
vier zwarte ondervraagden de voorkeur geven aan een multiraciale regering in plaats van een uitsluitend zwarte regering. Ik
vraag me af of de regering dit soort uitslagen van opinie-onderzoek bewust via de media in de publiciteit brengt om juist de
publieke opinie in die richting te beïnvloeden.
Zou ambassadeur Louw naar Madrid zijn gezonden omdat
Spanje zich behoorlijk agressief opstelt tegenover Zuid-Afrika?
Koning Juan Carlos heeft een diner gegeven voor president
Mobutu Sese Seko van Zaïre, de door de CIA geïnstalleerde
verrader van Congo. De vorst heeft daarbij apartheid een „intolerable injustice” genoemd en Zuid-Afrika „as a dangerous
factor of instability in the entire region” omschreven. Daar zie
je het weer. Er wordt maar wat gezegd door staatslieden in andere delen van de wereld, die niet beseffen dat Zuid-Afrika
juist de enige stabiele factor van het hele Afrikaanse continent
is. Mobutu is de schooier, niet Botha.
Pieter du Plessis wilde dat ik de bestseller South Africa: The Solution zou lezen.280 Ik ben erin begonnen. Het boek vangt aan
met een uitspraak van president Botha ter gelegenheid van de
opening van het parlement op 31 januari 1986. „We believe
that human dignity, life, liberty and property of all must be
protected, regardless of colour, race, creed and religion.’ Botha
stressed, that the Government was committed to one citizenship for all South Africans within an undivided country, and to
a democratic form of Government in which all citizens will
participate through their elected representatives. He emphasized that there will be equality before the law, and protection
of individual and minority rights.” Voor de zoveelste maal besef ik dat je zonder een wezenlijk fundament van betrouwbare
ingrediënten van informatie, niet over Zuid-Afrika kan denken, laat staan babbelen.
Neil Kinnock, de Britse Labour-leider heeft in Atlanta, Georgia gezegd dat wanneer zijn partij aan de macht zou komen, de
sancties tegen Zuid-Afrika met grote kracht zouden worden
doorgevoerd „until we have choked the life out of the racist
state”. De idioot weet niet waar hij over spreekt.
Ton Rebel haalde me om 08:30 uur in Hillbrow op en bracht
me naar de SABC waar ik een gesprekje van acht minuten met
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Hans Oertel had voor een radio-uitzending. Hij beloofde te
wachten tot na 8 december a.s. omdat ik eerst bij Sonja op
maandag gezeten wil hebben. Ton zei dat ik een prima gesprekje had weggegeven: „Maar wat zijn het toch een ongelooflijke
domoren: nu hebben ze jou in de studio en dan nemen ze maar
acht minuten.” Hij wilde me na afloop weer mee naar huis nemen, maar ik moest me er tegen verzetten. Ik scheen hem niet
duidelijk te kunnen maken dat ik veel alleen wil zijn, ontzettend veel wil lezen, met mensen wil praten en wil rondkijken.
Zuid-Afrika zendt 34.000 ton benzine in 500 tankwagons per
trein naar Zimbabwe omdat er daar tekorten zijn ontstaan door
problemen met de pijplijn naar Beira.
In een hoofdartikel WHAT BLACKS THINK, schrijft The Star dat
de helft van de „urban blacks” die naar hun mening werd gevraagd in verband met het hiervoor gemelde opinie-onderzoek, bang was om mee te doen en om hun antwoorden te geven.
3 december 1986

Op Goodmorning South Africa werd een boerderij voor jachtluipaarden getoond. Tot dusver liepen er 42 dieren rond. De eigenaar droeg overigens een reep van jachtluipaardenhuid om
zijn junglehoed.
Hoe verder ik kom in het boek van Louw en Kendall, hoe
meer ik ervan overtuigd raak dat ik zelf een boekje moet maken om informatie beschikbaar te stellen waar de kletsmajoors
overzee geen ene moer van afweten.
Ik krijg koude rillingen wanneer ik eraan denk dat ik over een
paar dagen door Sonja Barend op televisie over Zuid-Afrika
aan de tand zal worden gevoeld, terwijl je rustig kunt aannemen dat de haar beschikbare informatie over dit land afkomstig
zal zijn uit Het Parool of Vrij Nederland. Wanneer zij de twintig
hoofdstukken uit het boek van Louw en Kendall – als minimaal huiswerk – zou hebben gelezen, zou ik Sonja serieus kunnen nemen. Nu wordt het een min of meer onverantwoordelijke gok, want ik ben zelf pas net begonnen aan een werkelijke
oriëntatie van wat er in dit subcontinent speelt.
De hoofdstukken „White Capitalism” en „Black Socialism”
zijn onmisbaar voor de opinievorming over de actualiteit in
Zuid-Afrika. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de babbelaars in
New York, die in VN-verband eisen op tafel leggen gebaseerd
op krantenkoppenkennis.
De Zuid-Afrikaanse regering maakt het moeilijker voor buitenlanders om zich in Zuid-Afrika te vestigen, vooral om de
248
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arbeidsmarkt te beschermen tegen nieuwkomers. In 1983 werden nog ruim dertigduizend aanvragen ingewilligd. In 1985
nog maar ruim zeventienduizend. Voor 1986 zouden slechts
5.355 immigranten worden toegelaten. Dat is ook het probleem voor Peter: hij zal geen residence permit krijgen en mag
om die reden dus ook in dit land niet werken. Als hij het toch
doet, loopt hij het risico uitgezet te worden.
Theo Sommer schrijft in Newsweek dat Ronald Reagan langzamerhand op alle punten door de mand is gevallen en dat er helaas niemand in West-Europa is „to pick up the pieces”.281 Iedereen is thans wakker geworden en ziet dat deze Reagan „an
irrepressible amateur” is. Maar vanwege diens verblindende
populariteit in de VS zelf, was men aanvankelijk bereid hem het
voordeel van de twijfel te geven. „The collapse of his foreign
policy is not a mishap: it flows logically from the way he runs
his ship not by the steady hand of the helmsman, but by the
dangerous rolls of the loose cannon. He never mastered the
facts. He never was in command of events. Two years before
the end of his term, he is a political cripple, his administration –
an ‘impotent administration’ as The Times of London bluntly
put it – a disintegrating crew.”
Ik realiseerde me niet dat Michel Foucault in 1984 aan AIDS is
overleden. Hij was pas 57 jaar. Hij moet enorme invloed gehad hebben als filosoof en historicus op het Europese denken
in de tweede helft van deze eeuw. Er zijn dit najaar weer zes
boeken voor en tegen Foucault verschenen. Ik moet nog aan
zijn eerste werk beginnen.
Kees Driehuis van de VARA belde. Hij had vragen als: „Waarom
heb jij een visum gekregen en werd niemand bij de VARA een
visum voor Zuid-Afrika gegeven?”
„Dat moet je aan de ambassade in Den Haag vragen. Janny
Groen van de Volkskrant heeft eveneens een visum gekregen
dus ik ben in ieder geval niet de enige.” Hij wilde verder weten
wie ik allemaal in Zuid-Afrika had gesproken en waar ik was
geweest. Wie zouden ze in de uitzending moeten halen om er
iets van te maken?
„Kom maar niet met dominee Boesak aanzetten, want dan
komt er een herhaling van de Adriaan van Dis-show van,” heb
ik hem geadviseerd.
Ik ontmoette Warren Williams, de Amerikaanse manager van
Edwin van Wijk die hem geboekt heeft als „de barones”.

■

MEM42-revisie1_MEM 18-11-16 13:26 Pagina 249

1986

■

MEM42-revisie1_MEM 18-11-16 13:26 Pagina 250

4 december 1986

Om 12:30 uur was ik bij de Suid Afrikaanse Uitsaaikorporasie
(SAUK, de Afrikaanse benaming voor SABC) en sprak er bij een
lunch Sakkie Burger, Christo Kritzinger, Louis Raubenheimer
en nog een redacteur. Ik denk een uitstekend contact met hen
te hebben gelegd. Ik vertelde hoe ik tegen de situatie in ZuidAfrika aankeek en dat ik wilde proberen een AVRO-team mee
te brengen of anders zelf een film te gaan maken om een andere kant van de problemen te laten zien dan doorgaans het geval
is. Voorlopig is Christo mijn permanente contact bij de SABC.
Ze vroegen me wat ik als apartheid beschouwde. „Het is de
onvermijdelijke uitkomst van een historisch proces waarbij
culturen, die je nu eenmaal niet op een hoop kunt vegen, gescheiden worden gehouden.” Zij antwoordden dat apartheid
eveneens te maken had met verschillende „levels of civilisation”. En wat ik vooral ook van het Louw-Kendall-boek heb
opgestoken, is dat apartheid ook de financieel-economische
scheidslijn tussen blank en zwart in stand helpt houden.
Ton Rebel haalde me op. We hebben nog enige tijd in zijn
huis gesproken, met Ria erbij, voor hij me naar Jan Smuts
bracht voor de vlucht terug naar Amsterdam. Hij wees op een
vuilniswagen bestuurd door een blanke, terwijl acht zwarten
het vuil ophaalden. Buitenlandse televisiezenders hadden een
dergelijk beeld vertoond met de mededeling dat de blanke
chauffeur express te hard doorreed om de zwarten extra hard
te laten werken.
Johannesburg - Amsterdam
Kan me nauwelijks voorstellen 25 dagen in Zuid-Afrika te zijn
geweest. De eenzaamheid van mijn broer Hendrik verontrust
me toch wel.
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6 december 1986

Amerbos
Bij thuiskomst gisteren wachtte Peter me op, die later een afspraak had met de Sociale Dienst. Tot mei a.s. is hij dan weer
veilig.
Even later belde Cecile van Lennep. Zij was erg benieuwd alles
te horen. Zij is nu 87 jaar. Haar zuster was overleden. Ze loopt
moeilijker dan ooit. Vreselijk. Zij stelde weer alleen maar de
goede vragen over Zuid-Afrika.
Kees Driehuis kwam een paar uur naar Amerbos om het televisiegesprek met Sonja voor te bereiden. Hij nam het helemaal
op de band op. Ik vroeg me af waar dat voor nodig was.282
John van Haagen belde en had Zaken doen gelezen. „Het is zo
duidelijk als een annonce: ze kunnen je er niet op aanvallen.”
In De Telegraaf heeft een advertentie gestaan:
Gisteravond heb ik een afschuwelijke botsing met Peter gehad. Hij gebruikt altijd
zoveel knoflook, totaal
overdreven. Ik vroeg hem
dit niet te doen omdat ik de
stank afschuwelijk vind.
Maar hij deed het dus toch.
Ik sloot de deur van mijn
werkkamer en zei: „Ik doe
alles voor je en nu vraag ik
je dringend dit niet te doen
en je doet het toch en ik
stink weg.” Ik sprak geen
woord meer tegen hem en
ben om 20:00 uur naar bed
gegaan. Ik was vanmorgen vroeg beneden en moest letterlijk
alles open zetten om van de knoflooklucht af te komen.
Er waren brieven van Hartini Sukarno, Henk Hofland en Frans
282 Dat zou 8 december duidelijk worden.
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Kellendonk.283 „Ik hoop dat je die racisten in Zuid-Afrika flink
de waarheid hebt gezegd,” aldus Frans, „en dat je eens een uurtje voor me wilt vrij maken.”
Ook Dirk Keijer stuurde een berichtje „want we moeten langzamerhand handelen in Paramaribo”.
Elseviers schrijft weer dat de rebellen van Brunswijk op weg
naar de hoofdstad zijn. Dat horen we al maanden lang van De
Telegraaf en vooral van Arnold Burlage, maar Elseviers heeft ook
zo’n alarmistisch baasje: Paul Grijpma. OPMARS NAAR PARAMA284
RIBO heet het verhaal van zeven pagina’s onzin.
Niemand
rukt naar de hoofdstad op. Door mijn verblijf in Zuid-Afrika
heb ik verder geen gelogen koppen uit De Telegraaf of andere
media kunnen verzamelen.
Premier Ruud Lubbers en zijn vrouw Ria zijn in Moskou op
bezoek geweest. Lubbers en Gorbatsjov spraken drie uur samen. Hans van den Broek en minister Sjevardnadze meer dan
vier uur. Tijdens een officieel diner, aangeboden door premier
Nikolai Ryzhkov, heeft Lubbers een pleidooi afgestoken voor
liberalisatie van de emigratie van Joden. Ik denk dan: waar bemoeien we ons in hemelsnaam mee, maar het is al jaren een
vast nummer voor Den Haag om public relations voor Israël te
bedrijven.
Wie zou het hoofdartikel van 22 november 1986 voor de NRC
Handelsblad hebben geschreven? Het blad acht het „een bewijs”
dat de Pravda maar een derde van de rede van Lubbers aan het
diner afdrukte, waarbij passages betreffende mensenrechten
zouden zijn weggevallen omdat Moskou niet over dit onderwerp zou willen praten. In werkelijkheid gaat de socialistische
staat er vanuit meer voor de rechten van alle mensen te doen
dan de kapitalistische landen, dus inderdaad geven ze er de
voorkeur aan eenzijdige Westerse propaganda op dit gebied te
negeren. Het zou slechts een welles-nietesdebat worden zonder uitkomst, omdat de standpunten in alle opzichten totaal
onverzoenlijk zijn. In Moskou verstaan ze onder mensenrechten totaal iets anders. Er is geen beginnen aan hierover zelfs
maar te discussiëren.
7 december 1986

Ik heb een aantal pagina’s notities verzameld als achtergrondinformatie voor het gesprek met Sonja.
Peter wees me gisteravond op een bericht in NRC Handelsblad.
Minister Hans van den Broek heeft tijdens een West-Europese
283 Zie bijlage 56, 57 en 58.
284 Elseviers, 6 december 1986.
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De VARA belde dat ze in het
bezit waren gekomen van een
briefwisseling tussen de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Erik Tjon Kie
Sim en mij. Paramaribo is natuurlijk zo lek als een mandje.
Maar hoe komen ze er aan?
Vanavond vindt het televisiegesprek met Sonja plaats.
9 december 1986

Het optreden van gisteravond werd een absolute ramp. Aart
van der Want vond van niet. Ronald Gase was enigszins teleurgesteld. Oud-ambassadeur Piet Schaepman belde: „Ik vond je
dapper.” Cecile van Lennep: „Ik leefde zo met je mee, maar
vond het een treurige vertoning.” John van Haagen dacht dat
de uitzending uiteindelijk positief voor me zou uitvallen. „Het
253
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ministersconferentie van Groot-Brittannië en West-Duitsland
geëist dat zij hun bezwaren tegen een steenkolenboycot vanuit
Zuid-Afrika zullen intrekken, als er in Zuid-Afrika niet binnen
drie à zes maanden een gunstiger wind zou gaan waaien. Dit
betekent zonder meer dat wanneer er geen begin zou worden
gemaakt met het einde van de apartheid, de sancties verder
worden verscherpt. Wie denkt deze mijnheer in godsnaam dat
hij is?
Vanavond zat ik piano te spelen maar Peter zette in mijn werkkamer op televisie het nieuws aan waardoor ik moest ophouden. Intussen drong ook weer de eerste knoflooklucht vanuit
de keuken door het huis naar mijn werkkamer. Toen ik er opnieuw wat van zei, werd het met deuren smijten en schreeuwen geblazen, wat ik onder alle omstandigheden onacceptabel
vind. Ik zei: „Dit is nog altijd mijn huis als je het niet bevalt: get
out! Ik heb geen zin om in de knoflookstank te zitten.” Hij
brak zijn kokerij af en verdween op de fiets. Hij noemde mij
hysterisch en ik moest maar een betere afzuigkap installeren,
wat waar is. Ik realiseerde me dat ik lang geen toestanden om
me heen heb gehad. Ik wil geen geduvel hebben en zet het van
me af. Ik doe alles voor Peter, inbegrepen ervoor zorgen dat hij
heen en weer kan vliegen voor zijn afspraak bij de Sociale
Dienst, maar dan moet hij ook maar eens rekening houden met
iets wat ik absoluut afschuwelijk vind.
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zal blijken, dat er veel waardering voor is dat je bereid was, desnoods alleen tegen een hele zaal in, een eigen mening te verkondigen.”
Peter is meegegaan en zag er mieters uit in een colbert en een
poloshirt. Hij kwam niet in beeld, wat ik jammer vond. Zelf
zei hij: „Ik ging mee om jou in je gevecht te steunen, niet om
in beeld te komen.”
De telefoon stond vanmorgen niet stil. Casper van den Wall
Bake: „Je had volkomen gelijk.” Fons van Westerloo liet door
een secretaresse zeggen: „Prachtige uitzending.” Willibrord
Frequin wilde naar Amerbos komen. Hij wilde weten of ik
hem Suriname zou kunnen binnenbrengen.
Het programma zelf is nauwelijks na te vertellen. Alles ging
goed, tot het moment dat Sonja een mij onbekende juffrouw,
Conny Braam van de Anti-Apartheids Beweging Nederland
(AABN) aan tafel nodigde. Dit was het geheime wapen dat haar
uitzending moest redden om de anti-Zuid-Afrikastemming te
krijgen die de VARA beoogde, want ik had voor een keer positieve geluiden laten horen. Braam viel me op alle mogelijke
manieren aan, bijvoorbeeld dat ik „door zonnig Zuid-Afrika”
gegrepen zou zijn geweest, maar de werkelijke confrontatie
kwam toen ze begon over het apartheidsregime dat een muur
om Soweto bouwde om de zwarten binnen te houden. Soweto, met 1,2 miljoen inwoners en een oppervlakte van twintig
vierkante kilometer, zou een Berlijnse muur krijgen. Dat was
dus het krankzinnige bericht dat Jon Qwelane in The Star had
geschreven, en dat nergens op sloeg en dat volgens Connie
Braam afkomstig was van de zwarte arbeiders die de muur
moesten bouwen. Ik legde uit wat het wel was, naar waarheid,
en werd prompt door zowel Sonja als Braam hartelijk uitgelachen, gevolgd door de hele zaal. Er was dus geen knokken tegen en eigenlijk dacht ik: ze verdienen niet beter.
Ik zie in de Volkskrant dat Hans van den Broek eigenlijk nog
veel verder is gegaan. Hij heeft op de ministersconferentie
voorgesteld dat over drie tot zes maanden zou moeten worden
nagegaan of de sancties tegen Pretoria aanzienlijk zouden moeten worden uitgebreid. Die man is „onze” nieuwe Joseph
Luns. Eveneens heeft deze krant gemeld dat twee Surinaamse
zakenlieden zouden hebben verklaard precies te weten waar de
200 antiterreurdeskundigen van kolonel Khadaffi zich in Suriname bevinden.
Nauwelijks ben ik terug uit Zuid-Afrika of de voorpagina van
De Telegraaf meldt weer een nieuwe moordpartij van Desi
Bouterse, die uiteraard nooit heeft plaatsgevonden. De bron254
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nen zijn altijd weer kringen van het Surinaamse verzet in Nederland. „Journalisten” die dit soort berichten in krantenkoppen omzetten, zijn zelf misdadigers.
Ik telefoneerde met Henk Herrenberg die de aanwezigheid
van Libiërs in Suriname straal ontkende (ze zijn er inderdaad
nooit geweest). Hij vervolgde: „We moeten niet de doden van
1982 herdenken maar de doden van de oorlog van nu, die vanuit Nederland wordt aangezwengeld.” Hij vroeg uit zichzelf
om maar gauw naar Suriname te komen, want ik had gezegd
eerst een paar dagen naar Moskou te zullen gaan.285
Henk de Mari belde om me attent te maken op een commentaartje in Het Parool, SLANG EN PARADIJSVOGEL van Lambiek
Berends. Hij schreef dat Sonja’s show als klapstuk „de André
Hazes van de journalistiek” had gebracht „mijn geachte
confrère Willem Oltmans, zojuist teruggekeerd uit Zuid-Afrika. Zijn debat met Connie Braam van de Anti-Apartheids Beweging Nederland leek het spel van de slang met de paradijsvogel. De presentatrice van het programma hing daar tussen als
het niet zo ter zake doende appeltje.” Ik weet niet wie mijnheer Berends is, noch wat zijn expertise zou kunnen zijn over
het Zuid-Afrika van vandaag om met recht te kunnen spreken
of oordelen.
285 Herrenberg schreef me een briefje om me te bedanken voor het hoofdstuk over Orlandini in Zaken doen, waar hij mee te maken had.
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Een hoofdartikel in The New York Times 286 over het mafia-achtige gedrag van Washington versus Nicaragua hoort hier te
worden overgenomen.

10 december 1986

Ik bracht een bezoek aan de Zuid-Afrikaanse ambassade. Er
waren 28 positieve telefoontjes binnengekomen over mijn optreden bij Sonja. De staf van de ambassade was in high spirits.
Isak Heath vroeg me of ik eerst met een medewerker van
Nieuwsnet in Johannesburg wilde spreken, wat me tien minuten
bezighield. Ze willen later via een satelliet een interview maken.
Vervolgens ontmoette ik Christo Landman, de zaakgelastigde
van wie ik vermoed, zeker wanneer Quint hier ambassadeur
wordt, dat hij eigenlijke de dienst uitmaakt. De hele ambassadestaf stond achter de wijze waarop ik over mijn reis had gesproken. Er was hierover een uitvoerig telegram naar Pretoria
gegaan. We bespraken hoe ik opnieuw naar Zuid-Afrika zou
kunnen reizen, en nu met een televisieteam van de AVRO. Ik
benadrukte liever met SABC filmers te werken en alleen een
AVRO-redacteur, bijvoorbeeld Pieter Varekamp, mee te willen
286 The New York Times, 27 november 1986.
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nemen. „Dan werk je bovendien met mensen die ter plekke
het klappen van de zweep kennen,” zei ik.
Landman kwam op een gegeven moment terug in de kamer
waar ik met Isak Heath zat te praten en zei dat als ik geld meende nodig te hebben, ik erom moest vragen. Ik vond dit onvoorzichtig van hem. Stel je voor. Dan zou mijn geknok voor
meer begrip voor Zuid-Afrika in de ogen van anderen iedere
waarde verliezen. Ik antwoordde dat ik absoluut nooit een cent
van welke regering ook accepteerde of geaccepteerd had, alhoewel ik ook wel eens officieel was uitgenodigd, zoals wel
meer journalisten voor een bezoek aan een land worden uitgenodigd, welke bijdragen dan bestonden uit vliegtickets of het
gebruik van hotels en vervoer.
Peters paspoort werd ter plekke van een nieuw visum voorzien. Ik kan zelf ook 7 januari weer naar Zuid-Afrika vertrekken als ik dat wil. Heath moest wel een briefje schrijven dat hij
de verantwoordelijkheid voor het visum op zich nam. Ook
viel me op dat, net als in Moskou, deuren van kantoren en kasten allemaal onmiddellijk worden afgesloten. Gisteren had een
televisiereporter van de NOS nog om een visum gevraagd. „Ik
heb dit geweigerd,” aldus Heath, „en hem gezegd dat het niet
om de man in kwestie ging maar om de oneerlijke wijze waarop de NOS-televisie Zuid-Afrika aan het publiek hier voorstelde.” Ik kreeg zelfs een ambassade-auto en chauffeur mee om
me even af te zetten bij de Sovjetambassade.
Gnevashev begon over het bezoek van Lubbers aan Moskou.
„Can you imagine that his very first official act during a luncheon in the Kremlin was to say during a table speech: ‘Let my
people go’, referring to Soviet jews that want to leave. Well,
we are accustomed to such Western behavior. We do not take
it seriously, of course.”
„What was the net outcome, the result,” vroeg ik.
„At least, your prime minister and foreign minister are now a
bit more known in Moscow than just Dutch faces. Minister
Sjevardnadze will go to The Hague in the spring.”
„And, why wasn’t an official visit by Beatrix worked out,” vroeg
ik, wetende dat Gorbatsjov al een jaar geleden het koninklijk
paar had uitgenodigd. Dat begreep Gnevashev ook niet.
„In June 1982, when ambassador Beletski handed the Queen
his official credentials, he also gave the Queen an invitation in
written form. On November 6, 1982, then Prime Minister
Dries van Agt wrote this embassy a letter that a royal visit was
not possible in 1983, but the Dutch side was willing to return
to this matter if the Soviet side suggested new data.”
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„Then Brezhnev died, Andropov died,” aldus de zaakgelastigde, „and in the end Chernenko died. Still there were no
new dates set, not from our side either. Ambassador Blatov
presented credentials to the Queen in May 1984. He was then
told, when he repeated the invitation to the Queen that a decision on this matter was now in the hands of minister Hans van
den Broek. During the ceremony Van den Broek even stressed
that a decision was for him to take. May be the invitation will
be repeated when minister Sjevardnadze comes here.”
Ik antwoordde dat wanneer tweehonderd Nederlandse firma’s
in april 1987 een tentoonstelling gaan inrichten in Moskou, het
een geschikt moment zou zijn om Beatrix en Claus te ontvangen. „She could cut the ribbon, at which job she is very good.”
Hij was zo vriendelijk me door de diplomaat Badalian naar het
Haagse Centraal Station te laten rijden.
Weekkrant Suriname eerde
Desi Bouterse voor 5 december aldus:
Professor S.W. Couwenberg schreef in NRC Handelsblad over een „blind
anti-apartheidsfanatisme,
dat er al toe heeft geleid
dat gemeenten zoals Arnhem er niet voor terugdeinzen de discriminatie
van de apartheid te bestrijden met nieuwe apartheid, zoals het boycotten
van bedrijven die zaken
blijven doen met ZuidAfrika, hetgeen in strijd is
met artikel 1 van onze Grondwet, die discriminatie ook op
grond van politieke gezindheid verbiedt.” Weloverwogen
schrijft Couwenberg: „De huidige impasse in Zuid-Afrika kan
alleen worden doorbroken als de strijd voor ‘zwarte bevrijding’
hand in hand gaat met de nodige aandacht voor het belang van
‘blanke veiligheid’ in het post-apartheidstijdperk. Zuid-Afrika
staat voor de historische uitdaging een nieuw samenlevingstype
te ontwikkelen waarin geen enkele groep de andere kan overheersen en de huidige polarisatie tussen blank en zwart en
zwarten onderling, plaats maakt voor een vruchtbare wisselwerking tussen de verschillende etnische groepen en culturen.”
Couwenberg besluit met de constatering dat meer begrip voor
258
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Terwijl ik in Zuid-Afrika was, hebben de media bol gestaan
van leugens over Suriname. Frans van Klaveren in NRC Handelsblad op 3 december 1986 in een zogenaamde nieuwsanalyse:

An Salomonson meldde in NRC Handelsblad op 4 december in
een andere opzienbarende kop: REGERING ZWIJGT OVER SURINAME OM NEDERLANDERS NIET IN GEVAAR TE BRENGEN. NEDERLAND DUCHT WRAAKLUST VAN BOUTERSE. Als ik op televisie zou verkondigen dat Bouterse geen wraaklust jegens
Nederland koestert, loop ik net als bij Sonja het risico door een
hele zaal vol idioten uitgejouwd en uitgefloten te worden.
Nog erger: op 1 december verkondigde Frans van Klaveren in
een kop over een hele pagina in NRC Handelsblad: BRUNSWIJK –
VAN REY ALS MOGELIJK ALTERNATIEF VOOR BOUTERSE. In het
paginagrote artikel verkondigt Van Klaveren dat dit tweemanschap in staat wordt geacht de afwachtende houding binnen
het Surinaamse leger en onder burgers te doorbreken. Een lang
verhaal van de Baron van Münchhausen dat werkelijk nergens
op slaat. Desalniettemin, deze onzin wordt door het prestige
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de problemen rond het hervormingsproces in Zuid-Afrika niet
teveel is gevraagd. Zodra men beter op de hoogte is van de realiteiten van het apartheidsland op dit moment, krijg je geheel
andere geluiden door dan wat Sonja Barend en Connie Braam
zo graag van mij wilden horen.
Henk Herrenberg vond het prima als ik donderdag naar Paramaribo zou komen. „Er arriveren ook Hollandse makrelen,
maar die komen niet voor mij,” zei hij.
Bij thuiskomst belde Wim Pretorius van het Zuid-Afrikaanse
verkeersbureau Satour. „Alle vrienden van Zuid-Afrika zien in
u een held. Mag ik u Zuid-Afrikaanse wijnen sturen?” Ik antwoordde dat ik zelf vond alleen maar mijn plicht als journalist
te hebben gedaan om eerlijk te zijn ten aanzien van Zuid-Afrika, zoals ten aanzien van Suriname of ieder ander land waar ik
op reportage ga. Met andere woorden: wat ik bij Sonja heb gezegd en gedaan, was geen verdienste.
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van NRC Handelsblad gedekt. Dat de Weekkrant Suriname in de
ruimte zwetst, is begrijpelijk. Ze zijn er emotioneel bij betrokken en het gaat om een propagandablaadje van het zogenaamde
verzet. Op 6 december hadden ze een kop: BOUTERSE IS ERGER DAN PINOCHET EN BOTHA.
Twee dagen later, op 8 december schreef het Algemeen Dagblad:
BLOEDBAD ONDER DE FAMILIELEDEN VAN BRUNSWIJK. Op diezelfde dag berichtte NRC Handelsblad dat „het grootste contingent Libiërs in Suriname – dertig tot veertig man – zich zou
bevinden in Avanavero in West-Suriname, een afgelegen
plaatsje met een airstrip. Volgens de zegsman van de NRC zijn er
foto’s van de Libiërs gemaakt. Andere Libiërs in Paramaribo
zouden in een klein hotel aan de Rust en Vredestraat zijn ondergebracht.” Hoe durft juist deze krant zich te lenen voor
dergelijke volkomen uit de lucht gegrepen berichten?
Albert de Lange over de hele pagina 3 van Het Parool van 9 december 1986: NEDERLAND ZOU BOUTERSE MOETEN DREIGEN!
En Han Hansen komt dezelfde dag in de Volkskrant met ALCOA
DREIGT MET VERTREK UIT SURINAME. Het lijkt wel of zelfs zogenaamde kopstukken uit de vaderlandse journalistiek gerekruteerd zijn om massaal het ministaatje Suriname de stuipen
op het lijf te jagen. Het is gemeen, laf en valt niet te excuseren.
Ik begrijp overigens niet waarom Suriname de Veiligheidsraad
niet heeft bijeengeroepen – als het bericht waar is – dat een
Frans-Nederlandse invasie van Suriname op handen zou zijn.
Han Hansen meldde in de Volkskrant dat ex-premiers Henk
Chin a Sen en Jules Sedney in Washington zijn gaan vragen om
wapenhulp voor het boslegertje van Ronnie Brunswijk, maar
dat zij nul op het rekest hebben gekregen.287 De VS zouden pas
in het geweer komen als zou blijken dat zogenaamde Libische
adviseurs de geopolitieke verhoudingen in de regio zouden
verstoren. Daarom lijken de media het op Chin A Sen gemunt
te hebben gehad tijdens zijn bezoek aan Oost-Suriname. Zij
hoopten zijn aanwezigheid te gebruiken om imaginaire Libiërs
wereldkundig te maken waar Washington deze keer niet is ingetrapt. De regering Bouterse heeft Washington kennelijk van
die Hollandse droom afgeholpen. De Libiërs blijven strohalmen voor het verzet om zich aan te blijven vastklampen.
Inderdaad vraagt Suriname nu om een spoedzitting van de Veiligheidsraad. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken
heeft met verbazing gereageerd op de Surinaamse beschuldiging dat Franse troepen vanuit Guyana zouden willen binnen
287 De Volkskrant, 10 december 1986.
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Premier Jacques Chirac schijnt zich thans persoonlijk te bemoeien met de oorlogssituatie in Suriname en het Franse beleid voor het departement Guyana. Parijs zegt over aanwijzingen te beschikken, maar niet over bewijzen dat er 35 (het getal
is al aanzienlijk gezakt!) Libische adviseurs in Suriname zouden
zijn.288
Nu bereikt me een commentaar op mijn optreden in Sonja op
maandag van de Boom Pers (Meppeler Courant, Coevorder Courant, Dedemsvaartsche Courant, et cetera).289 Het is geen onsympathiek verslag. Er wordt tenminste aandacht gevraagd voor
mijn beklag over wat in Pretoria plaatsvond, namelijk dat Rinus Wijnbeek me waarschuwde dat het ministerie van Buitenlandse Zaken weer tegen mij op oorlogspad was geweest. Ook
heb ik Hans van den Broek bij Sonja een flinke veeg uit de pan
gegeven en hem een rund in folio genoemd.290 Hoeveel jaren
probeert dit ministerie mij al het leven zuur te maken?
De sociaal psycholoog Thomas Pettigrew is overtuigd dat „you
cannot improve racial relations without changing society’s institutions.” Als leerling van Gordon Allport, ging ook hij in
Zuid-Afrika op onderzoek. Zijn conclusie: „Institutionalized
288 NRC Handelsblad, 12 december 1986, Peter van Dijk.
289 Zie bijlage 59.
290 Van den Broek herinnerde mij in 1996 toen ik hem voor de rechter daagde aan die
uitspraak.
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vallen. Er schijnen intussen 4.500 Surinaamse vluchtelingen in
de Franse kolonie te zijn gearriveerd. Volgens minister Herrenberg zou tegenover Langetabbetje aan de Franse zijde een militair kamp zijn ingericht. Er wordt gewoon een psychologische
oorlog gevoerd tegen Suriname die nergens op slaat. Het
schijnt in Frans Guyana te wemelen van de Nederlandse journalisten, die hun tijd en energie blijven verspillen aan Brunswijk.
Ludwig van Mulier vertelde dat hem bij terugkeer in Nederland op Schiphol werd gevraagd hoe het mogelijk was dat ik
over Zuid-Afrika sprak, zoals ik bij Sonja had gedaan en tegelijkertijd bevriend met Desi Bouterse was. Ludwig schijnt geantwoord te hebben: „Oltmans heeft een geheel eigen stijl van
rapporteren, en ja, hij is ook een vriend van Bouterse.” De
voorzitter van de Surinaamse Patriotten in Nederland begrijpt
er meer van dan mijn waarde collega’s, die zich voordoen als
journalisten maar in werkelijkheid in een papegaaiencircuit zitten.
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prejudices demand institutional change. Once institutions –
schools, workplaces, neighborhoods – routinely encourage optimal black-white contact, racial attitudes would begin to improve.” Allport zag in de jaren vijftig Zuid-Afrika als een ingewikkelde puzzel. Volgens hem zat er een achterstand van 30 tot
40 jaar tussen de zuidelijke staten van de VS en Zuid-Afrika.
Een wandeling in Johannesburg in 1956 deed hem denken aan
Richmond, Virginia in 1916. De in 1967 overleden Allport
had nu naar Zuid-Afrika moeten kunnen reizen, want hartje
Johannesburg lijkt nu meer op Houston, Texas.291
Den Haag heeft zaakgelastigde Carlo Spier naar Suriname laten
terugroepen. Arnold Burlage was er vanmorgen als de kippen
bij, want hij had weer een van zijn geliefde koppen in zijn opruierskrantje De Telegraaf: ZAAKGELASTIGDE VAN SURINAME
UITGEWEZEN, met een fotootje erbij van Spier.
Wim Meijer van het Nieuwsblad van het Noorden schijnt Buitenlandse Zaken en de Rijksvoorlichtingsdienst te hebben gebeld,
of er wegens belediging van Hans van den Broek maatregelen
tegen mij zouden worden genomen. Zij doen misschien niets,
maar ik heb er genoeg van. Ik ga een claim op Buitenlandse
Zaken voor dertig jaar treiteren en obstructie van mijn werk als
journalist leggen.
In het parlement wordt al dagenlang gekissebist over het pensioen van de ex-NSB-ster Florrie Rost van Tonningen. Wim
Kok doet er vrolijk aan mee. Wat is dit voor een niveau? Ze
willen haar het staatspensioen ontnemen.
Wim van Eeghen had Zaken doen gelezen, waarin ik naar waarheid over zijn vader Ernst schreef. „Wat is die Oltmans een gemene kerel,” had Wim tegen de conciërge van het kantoor gezegd.292
13 december 1986

Een nieuwe, sensationele aankondiging in De Telegraaf. Het
aantal vluchtelingen naar Frans Guyana is al tot 5.000 opgelopen en ze gaan „een zwarte Kerstmis” tegemoet. Ik begrijp
trouwens niet waar die Surinamers voor vluchten. Hans van
den Broek deelt mee het consulaat-generaal in Cayenne, de
hoofdstad van Guyana, te zullen versterken met extra mensen.
Frank Quint, de nieuwe ambassadeur van Zuid-Afrika, is in
Den Haag aangekomen.
Theo Klein schreef een artikel in de Volkskrant waarbij de relatie tussen Nederland en Suriname werd omschreven als een
291 Psychology Today, december 1986.
292 Dit meldde me Wim Verkade, voormalig medewerker van Van Eeghen.
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293 De Volkskrant, 12 december 1986.
294 NRC Handelsblad, 13 december 1986.
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bokswedstrijd „waarin de in het nauw gedreven deelnemer
(Suriname) steeds wilder om zich heen slaat en de sterkste partij (Nederland) zich beperkt tot afwerend tikjes, in de hoop dat
de tegenstander bijtijds zijn hopeloze positie inziet en opgeeft.” 293 Wat een absoluut misselijke manier om te schrijven
over deze voormalige kolonie en haar mensen. Het is in werkelijkheid als een opa die een jongen van elf jaar aftuigt, omdat
de kleinzoon fuck you tegen hem riep.
En Han Hansen stelt het vandaag in de Volkskrant voor alsof het
door Chin A Sen en Den Haag opgeroepen buitenlandse invasiemonster een boemerangeffect in Paramaribo heeft en juist
Desi Bouterse in de kaart speelt, omdat hierdoor het Surinaamse volk steeds meer een verenigd front vormt tegen interventie
van buitenaf.
Desi Bouterse maakte overigens gisteren al bekend dat uiterlijk
op 31 maart 1988 in Suriname verkiezingen zullen worden gehouden.294
Op de KUNST-pagina van het Algemeen Dagblad verscheen vandaag een opmerkelijke column over mijn optreden bij Sonja.
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Waarom zou Hans van Reijsen, die ik niet ken, vijf dagen nodig hebben gehad om zijn commentaar op een televisie-uitzending van 8 december te geven? Met wie op het ministerie van
Buitenlandse Zaken heeft hij gesproken? In de VS werd al tien
jaar geleden een lijst van enkele honderden journalisten gepubliceerd, die in de zakken van de machthebbers in Washington
zaten, de zogenaamde „bruikbare journalisten”. Zal het ooit
uitkomen wie er in Den Haag jarenlange bindingen met de
overheid hebben gehad, om namens het gezag spelletjes als hier
boven te spelen?
Eduard kwam naar Amerbos en zag er aantrekkelijker uit dan
ooit. Hij vroeg naar de stand zaken met Apple in Moskou en
zei precies wat ik zelf ook denk: „Dat duurt weer veel te lang.
Daar zit de CIA achter, die willen geen computers naar Moskou
hebben. Wim, die zaak wordt niets meer.” Al Eisenstat had al
laten weten geen tijd te hebben om naar Evgeny Velikhov te
gaan. In plaats daarvan reisde hij naar een skioord in Zwitserland. Dan maar niet.
Trouw meldt dat Nederland Desi Bouterse geld heeft aangeboden om het land te verlaten. Het bewijst voor de zoveelste keer
hoe „misverstanden” tot bloei komen. Ambassadeur Hoekman
heeft ongetwijfeld Den Haag een ander verhaal over Suriname
en Bouterse verteld dan „men” daar wilde horen. De Braziliaanse ambassadeur, die zijn verhaal doorgaf, kreeg niet te maken met ambtenaren thuis die dachten het beter te weten dan
de ambassadeur ter plaatse. Dan lees je dus ook een bericht dat
Brazilië het regime van Bouterse wel degelijk wil helpen, zowel met wapens als met geld. Zoals de Braziliaanse ambassadeur
Lampreia me meer dan eens in Paramaribo toevertrouwde absoluut met Bouterse te willen samenwerken.295 De Haagse bureaucratie vergaart haar wijsheid over Suriname en Bouterse uit
de media, en ik geef hier – zij het te hooi en te gras – voorbeelden, hoe journalisten en hun bazen de „informatie” jarenlang
presenteerden. Al licht René de Bok vandaag voor het eerst in
Elseviers een tipje van de sluier op met een pagina (over Suriname): HET GERUCHT ALS NIEUWSBRON.
Ook John Jansen van Galen signaleert eigenlijk voor het eerst
in de Haagse Post „Net als in het Chicago van Al Capone dienen de reporters als pionnen in het machtsspel. Voor hij het
weet is de persvertegenwoordiger van toeschouwer tot betrokkene geworden. De maffialeiders en hun vertrouwelingen de295 In 1997 was Lampreia minister van Buitenlandse Zaken van Brazilië. Dus haalde minister Van Mierlo bakzeil bij het zwart maken van Bouterse, want Lampreia had
kennis van zaken uit de eerste hand.
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Lees in hoofdstuk twaalf van Death of the Soul van William Barratt: „I do not see the consciousness of my friend.” 296 Dat is zo
waar. Je ziet misschien „het licht” dat een bewustzijn afgeeft en
dat is uiteindelijk het licht waar je als een zoekend vuurvliegje
op afstevent.
Eduard ging een kerstboompje kopen.
Samen met Cor Knulst reed ik naar Zoetermeer voor een bezoek aan onze gezamenlijke vriend Martin Portier. Martin was
in Korea het „hulpje” van de generaal. Ik heb Martin ontmoet
op de keuring voor het Koreabataljon en heb hem vele jaren in
mijn armen gesloten. Martin heeft al een hartoperatie achter de
rug en zijn vrouw wacht op een hartdonor. Martin was nog
steeds veel te dik en zijn vrouw zag er allermiserabelst uit. Jarenlang verkeerd geleefd, verkeerd gegeten en irritaties te over,
want een boerendochter uit West-Graftdijk en een zo Javaanse
jongen als Martin dat tjotjokt in geen duizend jaar echt. Bij het
afscheid hield Martin mijn hand heel lang vast en bewoog met
zijn andere hand mijn blote arm naar boven. Drieëndertig jaar
geleden sliepen we als hij uit dienst kwam in elkaars armen in
het huis van mijn grootvader in de Hendrik Jacobszstraat in
Amsterdam.
John van Haagen, mijn andere Indische hartsvriend, belde en
296 William Barrett, Death of the Soul: From Descartes to the Computer, Anchor
Press/Doubleday, New York, 1986.
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len kleine gunsten uit, zoals ‘exclusieve’ interviews achter de
linies, en nemen de gelegenheid te baat om hun claims op de
buit aan macht en baantjes te ventileren. Voor hij het weet is
de persvertegenwoordiger van toeschouwer tot betrokkene geworden. Hij seint door wat hij heeft opgevangen en het signaal
keert als een boemerang in Suriname terug via Radio Nederland Wereldomroep, die er de voornaamste bron van inlichtingen en oppositie is.” En deze ridicule gang van zaken onder de
vlag van journalistiek bedrijven leidt dan tot berichten als deze:
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zei: „Als ik jou voor iemand zou moeten beschrijven, zou ik
zeggen dat jij het beste bent te karakteriseren met ‘anti-autoritair’. Jij bent iemand die instinctief macht wantrouwt.” Hij liet
een stroom woorden op me los, als altijd. Ik moest me na twintig minuten van hem loswurmen.
Chin A Sen weet het weer: BOUTERSE BESTELT NAPALM. Het
kan niet op en de media drukken het maar al te graag af.
Ik was bijna twee uur bij Frans Kellendonk. Nooit eerder hadden we contact in zo’n prettige sfeer en dat tot op het moment
van afscheid. Toen liet ik hem de video California Fox zien, die
ik (voor het eerst van mijn leven) in een sexshop aan de Oudezijds Voorburgwal op weg naar hem toe had gekocht. Daar
stond trouwens een Surinaamse jongen achter de toonbank die
van mening was dat ze Chin A Sen tegen de muur moesten
zetten. Terwijl ik hem de video liet zien, zag ik voor het eerst
weer die verwrongen uitdrukking op zijn gezicht, alsof Frans
afkeurde wat ik met de aankoop van de video had gedaan.297
Daarvoor had ik deze avond steeds een prettige en mooie glimlach op zijn gezicht gezien. Ik was het bovendien meestal met
hem eens geweest. Hij wilde na al het zinloze gelazer over zijn
zogenaamde anti-semitisme (hij liet zich in dit verband niet al
te plezierig uit over Aad Nuis „die houdt nu eenmaal niet van
schrijvers in het Revisor sfeertje”) een roman schrijven rond de
Antilliaanse jongen die door een psychopaat werd vermoord
en voor wie in het Vondelpark een monument was neergezet.
„Die moord had niets met racisme te maken,” zei Frans.
„Wanneer jij of ik daar op dat moment hadden gelopen, was
het ons overkomen. De pers heeft er een racistische moord van
gemaakt.” Hij wil om het boek te kunnen schrijven enige tijd
naar de Antillen gaan. Ik probeerde me in te denken wat het
schrijven van een roman behelsde en hoe je zoiets aanpakt. Ik
zei hem contact op te nemen met Ron Wunderink om een
gratis ticket voor KLM te krijgen. Frans had Zaken doen in de
Bijenkorf zien liggen. Ik vroeg natuurlijk niet of hij het ging
lezen, laat staan of hij het had gekocht. Ik vind zijn boeken
trouwens ook onleesbaar. Frans vindt de stukjes van Hofland
op zaterdag „erg goed”, terwijl ik die meestal eveneens onleesbaar vind.
Han van der Meer had een oud-procureur-generaal van Suriname in de Ver van mijn bed show gehaald. Han legde de op leeftijd gekomen heer woorden in de mond opdat hij Bouterse
naar de hel zou verwensen. Deze had zelfs een gedicht geschre297 Of wist hij al dat hij AIDS had?
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Ik ben bezig recommandaties te verzamelen van deskundigen,
die de uitgave van mijn dagboek willen ondersteunen. Uiteraard benaderde ik professor W.F. Wertheim als één der eersten.
Hij schreef me een brief terug dat hij al lange tijd geen aanbevelingen meer gaf buiten zijn onmiddellijke vakgebied, ook
nam hij geen zitting meer in comités, zelfs niet toen hij gevraagd werd voor het Anti-Apartheid Comité tegen ZuidAfrika, waarvoor hij zich niet bekwaam achtte. Hij wilde wel
verklaren dat hij de reeds verschenen Memoires, voor zover
deze Indonesië betroffen, met waardering had gelezen („indertijd schreef ik een prijzende bespreking van je eerste deel Memoires in De Nieuwe Linie”) en dat het hem van belang leek dat
de publicatie van mijn dagboek „over dit speciale onderwerp”
zou worden voortgezet.
Ik nam vandaag contact op met Maarten Schneider, mijn leraar
Nederlands op het Baarns Lyceum, de latere directeur van de
RVD en hoogleraar perswetenschappen. Ik vroeg hem of hij
mee wilde doen. „Ik zei laatst nog tegen iemand dat ik nooit
had verwacht dat je journalist en schrijver zou worden.” Hij
sprak me aan met mijnheer Oltmans, wat ik idioot vond aangezien ik in zijn lyceumklas als Wim werd aangesproken. Ik heb
hem een briefje geschreven mij Wim te blijven noemen.298
Na een interview van een pagina met Ernst van Eeghen door
Rudie Kagie gisteren in NRC Handelsblad, is er vanavond een
portret over de man bij de VPRO op televisie. Hij benadrukte
opnieuw uitstekende contacten in de hoogste kringen zowel in
Moskou als in Washington te hebben. Hij had zeker zaken
298 Meneer Schneider zou niets meer van zich laten horen, dus het antwoord was nee.
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ven dat eindigde met de woorden: de lus van acht december
1982. Daarmee wordt de strop bedoeld waarmee Desi zou
moeten worden opgehangen. Zoiets gebeurt hier gewoon op
televisie en het is niet alleen schandelijk; het wordt niet eens
opgemerkt hoe schandelijk het is.
Ronald Gase belde en maakte me attent op een artikel van Van
Lennep van NRC Handelsblad waarin de lijst van ongewenste
beroemdheden, die de euvele moed hadden gehad naar ZuidAfrika te reizen. En natuurlijk, eerst een referentie aan Oltmans
(nu ook op de lijst) die naar Johannesburg was gegaan. Wanneer een man als Van Lennep in het gelogen verhaal van Connie Braam over een muur rond Soweto trapt, dan is het toch
wel beroerd gesteld met de stand van het métier.
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kunnen doen in de USSR, maar had dit opzettelijk afgehouden.
Ook dat was niet waar. Zelfs op film eet hij als een dragonder
en spreekt met volle mond. Hij denkt dat er alleen maar redding en vrede in de wereld kan komen, wanneer zowel Amerika als Rusland zich tot Christus zal keren. Wat mij verbaasde
was dat Erica al helemaal niet meer in zijn verhaal voorkomt.
Casper van den Wall Bake belde: „Hij komt toch over als een
eerbare brave zakenman?” Dat dacht ik dus ook de eerste jaren
dat ik hem leerde kennen, maar Ernst van Eeghen is een ordinaire boef.
Ik heb de advocaat van Buitenlandse Zaken geschreven dat ik
er verder niet over pieker nog één cent aan het zogenaamde
verliezen van het Claus-in-India-proces te betalen, nadat ik
opnieuw in Pretoria hoorde hoe ik beroddeld ben door de ambassade aldaar. Ik deelde mee rechtsstappen te zullen ondernemen voor de al dertig jaar durende sabotage vanuit Den
Haag.299
Ronald Gase gaf me een
soort advertentie uit de
Volkskrant over André
Spoor en Henk Hofland.
Nogal vreemd.
Hans van den Broek heeft
verboden dat terrorist
Klaas de Jonge vanuit het
oude ambassadegebouw
in Pretoria de pers te
woord staat. Onlangs gaf
hij een interview aan het
ANP. Daar zie je weer waar
„Her Majesty’s Voice”
zich altijd weer toe leent:
om juist die man aan het
woord te laten.
Intussen heeft Van den
Broek het advies gevolgd
om stappen te ondernemen bij de VS, Zwitserland en Nicaragua om vooral geen helikopters aan Desi Bouterse te leveren
voor de bestrijding van de bende van Brunswijk (zoals ik Bouterse dus juist wel adviseerde). De Kamerleden De Boer (CDA),
Knol (PvdA) en Weisglas (VVD) lopen warm voor Brunswijk
contra Bouterse. De idioten in Den Haag zetten altijd hun
299 Zie bijlage 60.
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Ik schreef Ernst van Eeghen een briefje dat ik de twee opgevoerde dames Van Eeghen in zijn VPRO-filmje als de enige
werkelijk „chique” herkende. „Je kon weer bijna je eten niet
laten staan om niet met een volle mond op de vragen van de
VPRO te antwoorden. Wat me verder opviel, was dat je wel
foto’s liet zien waar Juliana en Bernhard op stonden en dat je
naliet één foto van Erica te tonen, wat me andermaal ervan
overtuigde wat een phony man je eigenlijk in de kern bent.”
Daar heb je het weer: ook de minister voor Ontwikkelingssamenwerking verzuimt zijn huiswerk te doen.300

De krant voegt aan dit bericht toe dat E. Josefzoon, politiek
koerier van het Junglecommando en Theo van Boven, hoogleraar volkenrecht, ernstig twijfelen aan de goede trouw van
Bouterse. Van Josefzoon is het te begrijpen, die koos één kant
in een burgeroorlogje en wedde op het verkeerde paard. Maar
Van Boven heeft dit excuus niet.
Ik sprak met Bart in ’t Hout van de AVRO om hem ervoor te
interesseren Pieter Varekamp mee naar Zuid-Afrika te sturen
en aldaar met een SABC-ploeg te filmen.
300 NRC Handelsblad, 15 december 1986.
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kaarten op de verliezers, om de simpele reden dat ze hun huiswerk niet naar behoren doen.
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Ruud Hendriks van Veronica zegt dat er vanuit paleis Soestdijk
werd gevraagd om Jaap van Meekren een vraag over het uniform van prins Bernhard te laten stellen, want hij wilde wel eens
kwijt dat hij zijn uniformen gewoon kon dragen als hij dat wilde. „Van Meekren heeft toen dat onderwerp op verzoek te berde gebracht.” Aangenomen dat dit waar is, dan vraag je toch
niet, zoals van Meekren deed: „Wilt u in uw uniform begraven
worden?” Volgens Hendriks had de prins naderhand nog een
brief geschreven om te vertellen hoe verguld hij was geweest
met de uitzending van Jaap. Bij zoiets breekt mijn klomp. Overigens zei Hendriks dat hij maar een ding wilde: Van Meekren
naar Pretoria overvliegen om een gesprek met president P.W.
(Pieter Willem) Botha te laten filmen, of anders met minister
Pik (Roelof ) Botha. Ik stelde voor dat hij beter eerst een film
zou maken met Nederlanders die in Zuid-Afrika wonen en werken, om een zeker vertrouwen op te bouwen om daarna met
andere verzoeken te komen. „Aardig idee,” aldus Hendriks,
„maar nee, ik ben in dat opzicht een raar ventje. Dus niet.”
Ik belde met Herrenberg op zijn directe lijn op het ministerie.
„Ze zijn in Nederland een beetje gek geworden. De Assemblee
heeft de minister van Buitenlandse Zaken de opdracht gegeven
de betrekkingen met Nederland te herwaarderen, dat kan je
bekend maken.” Ik zei het aan Henk de Mari te zullen doorgeven, want Burlage is in Frans Guyana. „De Mari zou trouwens
weer willen komen,” vertelde ik.
„Dat is goed, laat hem maar contact opnemen.”
Ik belde Henk meteen in Haarlem. Hij begon als nooit te voren zijn hart te luchten. „We hebben een nieuwe hoofdredacteur, een leerling van Henk van der Meijden. De ene hoofdredacteur zit om 11:00 uur al achter de whisky en de ander komt
van Privé. Burlage is nu onze sterreporter. Hij behandelt Suriname. Ook al zit hij daar, ik mag me hier niet meer met Suriname bemoeien. Weet je dat ik drie jaar geleden ontslag heb
genomen omdat vijf affaires De Telegraaf niet haalden vanwege
persoonlijke belangen van de hoofdredactie, die in het geding
waren? Na vier maanden had ik nog geen antwoord op mijn
ontslagbrief. Ik heb natuurlijk ook geen zin in een hartinfarct.”
„Nee,” zei ik, „maar had je daar dan helemaal geen bondgenoten? Frits Gongrijp is toch een behoorlijke man?”
„Die heeft het ook allang opgegeven. Kon ik je maar vertrouwen dat je niets zou publiceren, maar als je eens wist wat er bij
De Telegraaf allemaal gebeurde. Weet je dat ik geen minister
meer mag interviewen?”
Ik begreep dat de reis die ik voor De Mari naar Suriname re270

16 december 1986

Gisteravond keken Peter en ik naar het gesprek met Desi Bouterse waarin hij andermaal ontkende dat er Libische troepen in
Suriname waren en dat Washington en Den Haag dit heel goed
wisten. Hier is toch wel een buitengemeen smerig gevecht aan
de gang, niet te geloven eigenlijk. Vooral omdat de Amerikaan
Elliott Abrams, de Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs, vrijwel meteen een verklaring aflegde dat hij vreesde voor een ramp in Suriname waarbij hele dorpen, „iedereen
die in een dorp maar aanwezig is” door het leger van Bouterse
zouden worden uitgemoord. Ook zou de Libische ambassade
in Paramaribo niets anders doen dan onrust stoken.301 Deze
mijnheer Abrams doet niet onder voor confrère Burlage en andere onruststokers. Ik ken de Libische ambassadeur in Paramaribo en sommige van zijn diplomaten. Dit zijn ordinaire Amerikaanse leugens.
Wim Hazeu zegt dat tijdens een gesprek op Amerbos met Ies
Lipschits en Poslavsky subsidie/sponsoring van mijn dagboeken was toegezegd. Ik heb Lex gebeld en vroeg hoe hij het
zich herinnerde. „Natuurlijk is dat niet waar,” zei hij, „want
we beschikken niet over fondsen en hebben die dus ook niet
toegezegd.” Hazeu krabbelt steeds verder terug ten aanzien van
het uitgeven van mijn Memoires.302
Poslavsky vond het artikel van Hans van Reijsen in het Algemeen Dagblad over mijn optreden bij Sonja „schandalig. Het
komt erop neer dat je wanneer je iets zegt in strijd met de
heersende ideologie, je een dergelijke aanval in de media te
verduren krijgt.” Intussen schreef Ron Abram, de hoofdredacteur, dat ik met 100 woorden, 20 regels mag antwoorden op
een artikel van 1.200 woorden „zoals een goed journalist betaamt” voegt de lul er ook nog aan toe.
301 De Volkskrant, 16 december 1986.
302 Zie bijlage 61.
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gelde de laatste maal was dat hem binnen zijn eigen redactie die
ruimte werd gegeven, want Arnold Burlage bepaalt wat er in
de krant komt over Bouterse, en niemand anders. Het resultaat
kennen we dus.
Desi Bouterse schijnt tegen Willibrord Frequin te hebben gezegd dat hij na de verkiezingen een stap terug zou doen indien
dit in overeenstemming met de uitkomst zou zijn. Hij zou zich
aan de wensen van het parlement en het volk onderwerpen.
Dat is exact wat ik al in juni l.l. op televisie in Suriname heb
gezegd, hoe ik hem inschatte.
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NRC Handelsblad neemt vanavond de vertelsels van Elliott
Abrams blindelings over. „Nieuwe moordpartijen maken het
voor Nederland moeilijk om met de bevelhebber te praten,”
aldus deze krant. Iedere keer wanneer ik zulk geklets lees, denk
ik aan de moordpartij op één miljoen Indonesërs door die andere bevelhebber, Suharto, die bovendien jaar in jaar uit blijft
doorgaan met het executeren van andersdenkenden. Met dat in
mijn achterhoofd kan ik me slechts diep generen voor de onzin
die onze nationale kwaliteitskrant over Suriname te berde
brengt, om niet te spreken over de dubbelhartige houding van
Den Haag. Bouterse en de vijftien doden uit 1982 zijn voor de
hypocriete bende aan het Binnenhof een onvergeeflijke misdaad. Suharto, de machtige verrader van het vierde grootste
land ter wereld met zijn enorme rijkdommen en economische
belangen, heeft al één Nederlandse koningin op staatsbezoek
mogen ontvangen, omdat Nederland en Oranje hem die eer
wilden bewijzen. NRC Handelsblad bestaat het om zelfs te verkondigen dat het omkoopgeld dat de Nederlandse staat Bouterse zou hebben aangeboden, helaas door hem niet werd aangenomen. „Het is jammer dat de bevelhebber het niet heeft
geaccepteerd,” aldus de krant, of je nog een eitje lust. Het
hoofdartikel eindigt met de vraag wie Bouterse ervan zou kunnen overtuigen om de plaat te poetsen. „De arrogantie,” zei
Peter toen hij dit las.

17 december 1986

Koningin Beatrix en haar gezin zijn als gebruikelijk naar Lech
in Oostentrijk om te skiën. Voormalig premier Piet de Jong
vindt dit erg jammer omdat Kurt Waldheim tot president van
Oostenrijk is gekozen, terwijl professor Lou de Jong en anderen hebben vastgesteld dat hij in het leger van Adolf Hitler
heeft gediend. Bernhard zat bij de SS en Claus bij de Hitlerjugend, dus waarom de heisa over Waldheim? 303
Jan Heemskerk, hoofdredacteur van Playboy geeft een brief mee
met het verzoek om Desi Bouterse te mogen interviewen voor
zijn blad.304 Ik denk dat Desi dit gewoon zou moeten doen.
Ik kan Henk Herrenberg niet bereiken. Paramaribo staat natuurlijk op zijn kop vanwege de verklaring van George
Shultz. Laat ze maar beseffen in Suriname dat Shultz de man
is die openlijk verklaarde dat als het in het nationale belang
van de VS was om te liegen over Libië en Khadaffi, dit diende
te gebeuren. Dat was overigens voor zijn woordvoerder Ber303 NRC Handelsblad, 16 december 1986.
304 Zie bijlage 62.
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nard Kalb een reden om ontslag te
nemen. Ze liegen over Suriname
met evenveel verve wanneer dat in
hun kraam te pas komt. En Den
Haag betoont zich steeds meer de
brave leerling van de maffiapraktijken van Washington te zijn, in ieder geval De Telegraaf en Burlage
wel.
Toen ik Henk Herrenberg uiteindelijk bereikte, verzon en loog ik dat
ik was gewaarschuwd dat mij in Suriname hetzelfde lot als Henri Nahar
zou wachten. „Dat is gelul,” aldus
de minister, „hier lopen geen gekke
mensen rond, zoals bij jullie.” Toch
ben ik er niet echt gerust op. Ik zou
op dit moment niet naar Suriname
moeten gaan. Maar ik wil ook eindelijk wel eens afrekenen. Henk
vroeg trouwens om kaarsen mee te
nemen die Carmen graag wilde
hebben voor de feestdagen.
Peter is voor de zoveelste maal met
zijn hele hebben en houden vertrokken. Pijnlijk als altijd. We aten
nog wat in de Eerste Klas wachtkamer op het Centraal Station. Ik zag
er al dagenlang tegenop, want ergens besef je het altijd weer dat het
eens de laatste keer kan zijn dat je
elkaar in de armen sluit. Hij drukte
me op het hart in Suriname voorzichtig te zijn.
In het SLM-kantoor liep ik tegen
Atta Mungra aan. Ik vroeg meteen of het financieringsplan van
SLM-toestellen via Theo nog speelde. Dit was het geval. Ik belde Theo bij thuiskomst op, maakte hem attent op de aanwezigheid van Mungra in Amsterdam en zei: „Waarom bel je
hem niet op nu hij in de buurt is?”
„Nee, dat doe ik niet,” zei hij.
„Maar hij zit vlakbij.”
„Ik heb al heel veel geld aan die Surinaamse zaak uitgegeven
en als ik tijd heb bel ik misschien.”
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„Maar Theo,” antwoordde ik, „ik heb het meeste geld en tijd
in Suriname gestoken.”
„Dat is alles wat ik er over te zeggen heb: goede reis,” en hij
hing op. Ik was woedend en dacht: die hoort voorlopig niets
meer van me.305
18 december 1986

Nicaragua heeft de CIA-piloot Hasenfus vrijgelaten. Ik blijf van
mening dat president Botha met Klaas de Jonge hetzelfde zou
moeten doen. Ik heb in die zin Jan du Plessis op 16 december
geschreven, omdat hij als hoofd van zijn denktank directe toegang heeft tot Botha zelf. Ik had Peter de brief over De Jonge
laten lezen, die hij prima vond.306
Ik vertrek naar Paramaribo en zet de gedachte dat ik er gevaar
zou kunnen lopen uit mijn hoofd.
Amsterdam - Paramaribo
Het eerste wat de stewardess van de SLM zei toen ik aan boord
kwam: „Ik hoop dat u die collega’s van u die nu in Suriname
zitten een klap op hun bek zal kunnen geven.”
Ik heb het bestuur van de NVJ geschreven dat ik na dertig jaar
treiteren nu toch rechtsmaatregelen tegen de staat genomen wil
hebben. Zeker nu Rinus Wijnbeek me voor de zoveelste maal
in Pretoria voor de Nederlandse ambassade waarschuwde.307
Elisabeth Eybers is een Zuid-Afrikaanse dichteres die na een
mislukt huwelijk in 1961 naar Nederland kwam. Zij beklaagt
zich in Vrij Nederland.308 „Bij bekrompen en eng moraliserende
standpunten voel ik me niet thuis. Wanneer er over Zuid-Afrika gepraat wordt, slaat men meteen een smalend toontje aan
maar ik heb gemerkt dat de mensen hier niet toleranter zijn dan
ginder. Bij de universiteit van Utrecht hebben ze het standbeeld van Paul Kruger verwijderd, terwijl koningin Wilhelmina destijds nog een schip (een kruiser) stuurde om hem naar
Europa te halen. (…) In Nederland denkt men over ZuidAfrika alleen in termen van helden of schurken. (…) Lubbers
en Van den Broek zijn naar Moskou gegaan. Wat gebeurt er in
de USSR met dissidenten? Je zou ook kunnen roepen: we moeten de Sovjet Unie cultureel en economisch boycotten.”
Arnold Burlage vanmorgen in De Telegraaf:
305 In 1997 vind ik mijn reactie onzinnig. Nu begrijp ik best dat Theo om zakelijke redenen niet achter Mungra aan wilde lopen.
306 De brief zit in mijn dagboek.
307 Zie bijlage 63.
308 Vrij Nederland, 20 december 1986.
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Een juffrouw van de KRO kwam bij me zitten en zei een assistente van Willibrord Frequin te zijn. „Is Bouterse werkelijk
een aardige man?”
„Ja, werkelijk.”
„Het zou prachtig zijn als u ons aan Henk Herrenberg zou
kunnen helpen,” vervolgde zij.
Ik dacht: ik zal u maar niet vertellen dat Herrenberg u onmiddellijk tot makreel zal bestempelen.
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19 december 1986

Hotel Torarica
Venoks en Does wachtten me bij aankomst op Zanderij op.
Ook Heidweiller was in de VIP-room; hij kwam terug van een
reis. Ze hadden allemaal Sonja gezien, ook Marciano Jessurun,
die op het vliegveld was.
Toen ik het hotel binnenwandelde, wemelde het van de Nederlandse journalisten, onder wie Willibrord Frequin. Carlo
Spier liep ook in de lobby.
„Zijn jullie gek geworden,” zei ik, „om die hele bende binnen
te laten? Ze komen alleen maar om rot te doen en rot te schrijven.” Ook Hugo van Rhijn zag ik in de verte. Er was een receptie in het hotel voor de 90-jarige heer Van Ommeren waarbij zowel Desi als Herrenberg aanwezig zou zijn.
Venoks kwam me later halen. Ik groette Desi en Ingrid Bouterse en Henk en Carmen (die ik wel een zoen gaf ) Herrenberg, terwijl de rest van de pers op afstand werd gehouden.
Frequin papte meteen aan en zei in Washington een lijst met
namen van door Bouterse vermoordde personen te hebben gekregen. Dat was de lijst waarnaar ook minister George Shultz
had verwezen. Hij gaf me een exemplaar.309 Morgen zou hij de
namen in Brandpunt van de KRO bekendmaken, maar uit eerlijkheidsoverwegingen wilde hij van Henk Herrenberg of een
andere hoge autoriteit (Bouterse?) het commentaar op de lijst
filmen. Of ik dit wilde regelen. Hij vroeg me intussen ook persoonlijke dingen als: „Wat vind je van jezelf ?” Ik had natuurlijk
moeten zeggen: fuck you, maar ik antwoordde: „Vrij geslaagd.”
Hij had al een voorgesprek met Bouterse gehad voor het te filmen gesprek en zei: „Ik vind het een zeer geschikte kerel. Ik
geef toe dat ik in Holland een totaal ander beeld van die man
had gekregen.”
„Vind je dat gek,” vroeg ik, „wanneer de KRO en andere media
niet anders doen dan misdadige onzin over hem lanceren? Ga
je nu ook aankondigen dat je nu anders over hem denkt?” Dat
was niet de taak van de journalist.
309 Zie bijlage 64.
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Ik stelde voor dat Frequin een briefje zou opstellen voor Herrenberg. „Ik kan niet schrijven,” antwoordde hij.
„Toch maar proberen.” Hij bracht me een episteltje. Hij spelde
Shultz verkeerd. Het moest dus over. Hij maakte ook een kopie van de lijst waarvan hij zei dat die door Washington en Den
Haag werd gebruikt. Waldi Breeveld kwam nog vertellen dat
hij met dominee Polanen op televisie in discussie wilde. Bij die
man is het sop de kool niet waard, dus niet doen.
Roel Martens bracht me naar Herrenberg thuis waar ambassadeur Heidweiller op bezoek was. Ik gaf hem Zaken doen,
wat ik ook aan Waldemar Henar van Index heb gegeven.
Herrenberg zei dat als ik niet zonder overleg met hem naar
Suriname zou zijn gekomen, ik nooit in een SLM-vliegtuig
naast Henri Nahar zou hebben gezeten. „Misschien, maar er
zijn positieve resultaten uit voortgekomen, want Brunswijk
zit nu eigenlijk in de kou en is mijnheer Nahar als geldschieter kwijt geraakt.”
Ook vroeg ik de heren of het zin zou hebben de KRO een portret van Desi Bouterse te laten filmen. Hugo van Rhijn zat ook
al te hengelen. „Die Nederlandse journalisten zijn geschrokken
toen ze jou gisteren zagen arriveren,” zei Herrenberg.
„Ze zijn gek,” was mijn antwoord. Glenn Alvares geeft straks
een persconferentie. Frequin klampte me aan en zei: „Het gaat
toch niet over de brief die ik aan Herrenberg schreef?”
Ik dacht: die man is ook gek.
„Jij hoeft natuurlijk niet te gaan, want jij weet alles al,” zei hij
ook nog. Ik geloof dat het zal handelen over de eenzijdige
weergave in Nederlandse media van wat er in Suriname werkelijk gebeurt.
Ik vertelde Herrenberg dat zowel ambassadeur Van Houten, als
ambassadeur Barbour van de VS, een lijst van slachtoffers van
het Surinaamse leger bezorgd had gekregen en prompt naar
minister Van den Broek had doorgeseind. Vandaar de opwinding in Den Haag en Washington, tot en met minister Shultz
toe, die van de daken schreeuwde over „informatie” en namen
te beschikken van slachtoffers van het regime Bouterse. „Als
het zo is gegaan, dan vliegt Van Houten eruit,” aldus Herrenberg. „Shultz heeft in deze zaak Van den Broek ondersteund
om steun van Nederland voor Ronald Reagan en Iran-gate te
krijgen.”
Ik zei tegen Frequin: „Waarom bel je Van Houten niet op
nummer 51515 en zeg je: voor me ligt een lijst van namen, et
cetera.” Frequin dacht dat Van Houten dan zou ontkennen die
lijst ooit gezien te hebben.
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Ik schreef een brief van zes kantjes aan Frans Kellendonk, als altijd recht van de lever zonder over te lezen.310
Om 23:30 uur belde Herrenberg nog. Hij kwam de lijst met
namen halen en wilde ermee naar Desi. Toen hij Torarica binnenwandelde, vertelde hij dat secretaris-generaal Perez de
Cuellar van de VN ook al een telegram naar Paramaribo had gestuurd om zijn bezorgdheid uit te spreken over de fameuze lijst
met slachtoffers van het Bouterse-regime. De Nederlandse ambassadeur had op last van minister Van den Broek deze lijst bij
Perez de Cuellar gebracht. Ook was de ambassadeur bij de VN
naar zijn Surinaamse collega Henar gegaan om de lijst af te geven. „Wanneer we nu geen reden hebben Van Houten eruit te
gooien, dan houd ik er mee op,” aldus minister Herrenberg.
„Als dit gebeurt, geef Frequin dan de primeur,” zei ik, wat akkoord was.
20 december 1986

Arnold Burlage heeft zijn roddelhoofdkwartier van Amsterdam
naar Cayenne verplaatst. Hij zette op de voorpagina van De Telegraaf op 17 december dat „dictator” Bouterse in Frans Guyana
mag komen vertellen waar hij de bewijzen vandaan haalt dat
huurlingen voor Brunswijk zich in deze Franse kolonie zouden
ophouden. Prefect Jacques Dewattre heeft dit „exclusief ” aan
De Telegraaf meegedeeld. Dewattre verzekerde Burlage dat hij
„strikte neutraliteit” in acht nam met betrekking tot het zich in
Suriname afspelende conflict, wat een aperte leugen is.
In vertrouwelijk overleg met de Tweede Kamer heeft minister
Van den Broek al gezegd ervan uit te gaan dat er reeds tweehonderd slachtoffers zijn gevallen in Oost-Suriname. Hij
zwaaide uiteraard met de fameuze lijst van Frequin.311
Wat mij steeds weer opvalt in gesprek met Surinamers, tot aan
de dames in de coffeeshop van Torarica toe, dat wanneer je
Desi verdedigt, ze altijd weer eindigen met: „Misschien is hij
zelf oké maar hij heeft verkeerde vrienden.”
Jerome Kagan is tot de conclusie gekomen dat aspecten van
een persoonlijkheid „are under a great degree of genetic control”. Uit onderzoek is gebleken dat waar Freud en diens volgelingen het accent plaatsten op „environment and nurture”
het belang van genetische overdracht van „personality traits”
veel groter is dan men aannam. Ze zijn voor een belangrijk
deel erfelijk. „The need for personal intimacy appeared the
least determined by heredity among the traits tested: about
310 Een kopie zit in mijn dagboek.
311 NRC Handelsblad, 19 december 1986.
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Gisteravond schijnt in Brandpunt de lijst met vermoorde Surinamers getoond te zijn met het commentaar dat bij nader onderzoek bleek dat vele namen niet kloppen. Van Houtens
naam stond onder het geheime telegram. Hij was volgens
Brandpunt niet beschikbaar geweest voor commentaar.
Ik had uitvoerig met Herrenberg besproken dat het van pas
kon komen om de hier aanwezige filmploegen, als ambassadeur
Van Houten wordt uitgewezen, hem meteen te laten interviewen bij het verlaten van de ambassade. Frequin kwam op mijn
kamer vragen of het mogelijk was dat Herrenberg Van Houten
niet voor 16:00 uur zou ontbieden, want anders zou Hugo van
Rhijn er de uitzending van Achter het Nieuws van de VARA kunnen halen. Ik zei dit verzoek te zullen overbrengen. Frequin
had enkele graven gefilmd van mensen op de lijst, wat door
Glenn Alvares was doorgeklikt aan Van Rhijn, die toen eveneens als de bliksem de begraafplaatsen zou zijn afgegaan. Over
een portret van Brandpunt over Bouterse schijnt de bevelhebber
te hebben gezegd: „Ik ben langzamerhand iedere dag op de
Nederlandse televisie, tot ze er misselijk van worden.”
Ik schreef het artikel, PERSONA NON GRATA, over de rol van
Nederland in Suriname – en trok een parallel met Indonesië –
om te verduidelijken waarom ambassadeur Dirk Jan van Houten als zijnde ongewenst, gevraagd zou worden het land te verlaten. Minister Herrenberg las het en vroeg om alleen te schrijven dat het niet nakomen door Nederland van het verdrag
over de CONS-gelden „overwogen zou worden” om voor het
Internationale Hof van Justitie te brengen. Ik schreef dat dit
312 The New York Times, 1 december 1986.
313 NRC Handelsblad, 13 december 1986.
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two-thirds of that tendency was found to depend on experience,” schreef Daniel Goleman in The New York Times.312
Huib Drion, hoogleraar burgerlijk recht, herinnerde in de
Huizingalezing van 1986 aan het verschijnsel upperclass, dat volgens hem behoorde tot een ruimer begrip, namelijk snobisme.313 Marcel Proust zag snobisme als een „ernstige ziekte van
de ziel, maar een die gelokaliseerd is en niet de hele ziel aantast.” Drion meent dat snobisme in alle graden van ziekte voorkomt, van een licht griepje tot zware koorts. Snobisme heeft
veel weg van verliefdheid. „Net als bij de verliefde, zit in snobisme iets roerends en iets belachelijks.” Wat een geklets en
daarvoor dromt de intellectuele meute van Nederland dan samen in de Sint Pieterskerk in Leiden.
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zou gebeuren, maar Henk vroeg om dit af te zwakken. Om
één of andere reden durven ze het niet aan. „Zelfs Nicaragua
werd in het gelijk gesteld tegenover de VS en het machtige
Washington. Waarom jullie niet,” zei ik. Maar dat willen ze
niet en daar zullen ze redenen voor hebben, die ik niet ken.
23 december 1986

Ik woonde de persconferentie van Henk Heidweiller bij, die
werd geflankeerd door sergeant Doedel van de NVD. Heidje,
zoals ze hem hier onder elkaar noemen, behoort tot die mensen in mijn leven waar ik behoorlijk naast heb gezeten en die ik
nogal heb onderschat. Dit kwam door zijn weinig revolutionaire uitdossing in maatkostuums en overdreven kleurrijke pochetten, waardoor ik hem steeds ten onrechte – teveel op zijn
uiterlijk afgaande – vereenzelvigde met het vroegere koloniale
regime, dat hem tot diplomaat had opgeleid. Hij gaf een geïnspireerde voodracht weg en was to the point en creatief bezig.
De juffrouw uit de Antillen, Elly Wempe, die hier het land is
binnengeslopen voor de Volkskrant, vroeg hem over het feit dat
Frequin de moeder van een vermoorde jongen zou hebben gefilmd. Heidweiller antwoordde dat hij Wempe eerder dit jaar
een interview had toegestaan: „En toen moest ik later in uw
krant lezen dat de heer Heidweiller amechtig op zijn pensioen
wachtte.” Hij liet dan ook weinig van haar vraag heel. Hugo
van Rhijn vroeg Heidweiller om een verklaring over het gerucht dat het leger van Bouterse in Oost-Suriname een aantal
mensen op een rij heeft gezet om ze vervolgens dood te schieten. Heidweiller: „Mijnheer Van Rhijn, hebben Brunswijkaanhangers u dit verhaal verteld?” De kaffer antwoordde ook
nog: „Ja, het waren Brunswijk-sympathisanten.”
Wat ik onbegrijpelijk vond, was dat Heidweiller zei het Van
Houten-document nog niet te kennen omdat hij in het buitenland was geweest. Hij zei zich niet te kunnen voorstellen dat
een ambassadeur klakkeloos een dergelijke lijst, en zonder deze
te verifiëren aan Den Haag had kunnen doorgeven.
Ik zat later met Dick de Bie en Glenn Alvares te praten toen
Carlo Spier ons benaderde en tegen mij zei: „Vind je het erg
als ik de heren meeneem, ook al ben jij de keizer van Suriname
zoals steeds weer blijkt?” Ik vroeg me af wat er in Spier gevaren
is? Heeft het te maken met mijn contact met zijn minister?
Want ik hoorde dat de Surinaamse premier voor Spier buiten
Herrenberg om een directeurssalaris had bedongen en hem
zelfs tot minister ad interim had benoemd.
Hugo van Rhijn kwam in de coffeeshop bij me zitten. „Zelfs als
280
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jij een reportage over koeien bij Nijmegen maakt, zit je verhaal
nog vol valsigheden. Weinigen hebben zoveel schade berokkend aan de Surinaams-Nederlandse betrekkingen, als jij met
je gekletst op de NOS en je op voorhand anti-Bouterse positie,
terwijl je absoluut niet weet waar je over praat,” zei ik tegen
hem. Frequin wilde bij ons komen zitten, maar ving de teneur
van deze laatste zin op en liep wijselijk door.
Om 18:00 uur kreeg ik bezoek van commissaris Libretto van
de bosnegers. Hij beklaagde zich over gebrek aan contact met
landgenoten in Oost-Suriname om te informeren wat er daadwerkelijk daar gebeurde. Granman Gazon had een boodschap
gezonden dat zijn moeder was overleden. De enige manier om
Drietabbetje of Langetabbetje nog te bereiken, was per vliegtuig. Dus hij zou moeten worden opgehaald, maar omdat niemand weet wat Brunswijk in zijn schild voert, was de gok te
riskant om een toestel te zenden. Het gebied daar is echt van
de buitenwereld afgesloten. Radio Paramaribo is bovendien
niet verder dan zestig kilometer buiten de hoofdstad op te vangen. De meeste bosnegers zijn dus daadwerkelijk van het centrale gezag afgesloten. „We kunnen ze dus geen informatie of
instructies geven ten aanzien van Brunswijk.”
„Wat erger is: dat gebied moet dus afgaan op de geruchtenmachine van de contra’s,” zei ik. De zender die verder reikte was
vorig jaar in de fik gestoken en de regering beschikt niet over
voldoende geld om een nieuwe zender te kopen.
„Zoals de situatie nu is, horen de bosnegers in ons land alleen
maar de berichten die hen via Radio Nederland Wereldomroep bereiken. Die vertellen allerlei dingen tot in de kleinste
details, maar er komt niets door van ons,” aldus Libretto. „Bovendien, wanneer de man in het bos die de uitzendingen uit
Hilversum voor de mensen vertaalt de berichten ook nog
mooier maakt en bijvoorbeeld wat plaatsvindt in het voordeel
van Brunswijk uitlegt, wordt de desinformatie alleen maar groter met alle gevolgen van dien.” Er ging me plots een licht op
waarom hij met dit verhaal bij mij was gekomen. Hij hoopte
dat ik deze informatie doorgaf aan Desi Bouterse. Wijdenbosch
had het te druk om zich met deze zaak te kunnen bemoeien,
maar die uiteraard van het grootste belang is. Daarom zijn er
6.000 bosnegers naar Frans Guyana gevlucht. Die worden de
stuipen op het lijf gejaagd via de propaganda uit Hilversum.
Ik bereikte Henk Herrenberg, die nog in bed lag, want de ministerraad en daarna het beraad met de militaire top hadden tot
03:30 uur geduurd. Hij wilde Frequin deze reis in ieder geval
niet meer ontmoeten, laat staan een interview geven.
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De overheid heeft de bezoekende pers verboden om met autoriteiten van de bosnegers contact te hebben. Een groep journalisten is toch het binnenland ingegaan en schijnt de hoogbejaarde granman Aboikoni te hebben gevonden. Hij zou 110
procent tegen Bouterse zijn geweest, had het portret van de
bevelhebber van de muur gehaald en had op televisie gezegd
dat het alleen nog zou kunnen dienen om zijn achterste mee af
te vegen. Althans, zo werd mij door een medewerker van
NCRV-televisie verteld. „Het hele gebied rond de Marowijne
rivier is nu in opstand tegen Bouterse,” werd er bij gezegd.
„Het is afgelopen met die man. De bosnegers zien bovendien
Libretto als een verrader.” Het wordt van alle kanten voorgesteld door mijn Hollandse collega’s, of Desi Bouterse op zijn
laatste benen loopt.
Collega John de Mees van het Surinaamse persbureau kwam
buurten. Ik vertelde hem wat er alzo door de eerwaarde collega’s in het bos op film was vastgelegd. „Zijn die journalisten
nog hier,” vroeg hij.
„De meesten zijn op weg naar Zanderij, want er gaat vanavond
een vliegtuig,” antwoordde ik. John liep naar een telefoon, en
kwam even later terug. „Vertel de bevelhebber wat je mij vertelde, Willem.”
„Is hij aan de lijn?”
„Ja, hier,” en hij duwde de hoorn in mijn hand. Bouterse was
kennelijk in een bespreking, maar was verbaasd te horen wat ik
hem vertelde. „U wordt voorgesteld op deze televisiebeelden
als de man met wie granman Aboikoni zijn achterste afveegt,”
vertelde ik Desi.
Even later arriveerde luitenant Neede in uniform, en vroeg
waar de journalisten waren en wie er in het hotel logeerden. Ik
zei tegen Neede dat de KRO-ploeg van Willibrord Frequin zich
aan de regels had gehouden, en geen blaam trof en dat ik verder van een lid van de NCRV-ploeg had gehoord dat ze beelden
in het binnenland hadden gemaakt. „Hoe heette die man,”
vroeg Laurens Neede.
„Dat weet ik niet. Ik ken niemand van de journalisten, maar
daar komt Frequin aan. Praat u maar met hem. Hij weet exact
wie het allemaal zijn.” Ik nam afscheid en ging naar mijn lunch
met John de Mees terug, die het een en ander wilde weten van
het in Panorama gepubliceerde interview met Bouterse. John
schrokte zijn steak naar binnen, en maakte zich uit de voeten
met de opmerking: „Jij hebt je collega’s verraden.” Dat was het
allernieuwste. „Vergeet niet, John,” zei ik, „ik hoorde rond het
middaguur bij toeval wat ze hadden gemaakt, eerst van die ke282
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rel met een puntbaardje van Brabant Pers. Onze afspraak liep al
sedert vrijdag. Ik vertelde jou, als journalist tussen de bedrijven
door wat er was gebeurd. Dat jij stante pede naar Desi persoonlijk zou bellen, was een stap die ik in de verste verte niet vermoedde. Jij hebt die zaak aan het rollen gebracht. Ik heb Neede aan Frequin overgeheveld, want toen Neede arriveerde,
vreesde ik inderdaad dat er dingen zouden gaan gebeuren waar
ik me ver van wilde houden.”
Elly Wempe komt vertellen dat alleen de NOS-mensen met
Hugo van Rhijn en drie journalisten, die mee naar het binnenland zijn geweest, op Zanderij van top tot teen zijn onderzocht, en zich zelfs hebben moeten uitkleden. Frequin en zijn
club zijn ongemoeid gelaten. Maandag schijnt Van Rhijn nog
op het NOS Journaal te hebben gezegd dat er nooit een geheim
telegram van ambassadeur Van Houten was geweest. Nadat
Brandpunt er in beeld melding van had gemaakt, gaf Frequin
een kopie aan Van Rhijn, die dinsdag het eerdere bericht
moest herroepen.
John de Mees belde: „Ze hebben al het materiaal in beslag genomen en gaan nu alles bekijken. Ik hoop dat we alles te pakken hebben.” Hij vertelde verder met Bouterse een afspraak te
hebben gemaakt dat hij de bevelhebber in noodgevallen direct
kon bereiken. Dat lijntje werkt kennelijk uitstekend. Het is beter dat het zo gelopen is, al was het niet te voorzien. Ik belde
met Libretto om meer te weten te komen over granman Aboikoni. De man is oud en dement en heeft lange perioden dat hij
niet toerekeningsvatbaar is. Dus dat was dan de grote prijs van
de vaderlandse journalisten op oorlogspad in Suriname! Achteraf gezien is het misschien een geluk bij een ongeluk dat ik
John de Mees vertelde hoe de vlag erbij hing, want wanneer
alle onzin wel op het toestel naar Amsterdam zou zijn gekomen, zou het Nederlandse publiek voor de zoveelste maal gedupeerd zijn geweest met onzinnige berichtgeving uit Paramaribo.
Frits Pengel kwam me halen. Na eerst enige kerstbroden te
hebben weggebracht, eindigden we bij Theo van Dijk, de man
van de granietindustrie. Daar hoorde ik van Frits en Theo wat
er eigenlijk met Henri Nahar was gebeurd.
„De Surinaamse deviezenpot was leeg. Er werd besloten in Engeland nieuw geld te laten drukken.” De weduwe van Nahar
had verteld dat haar man door Iwan Graanoogst was opgebeld.
Frits en Theo meldden dat niet Graanoogst maar Henk Goedschalk, de president van de Centrale Bank, Nahar in Amsterdam had opgebeld. Of hij belangstelling had om 80 miljoen
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Surinaamse guldens tegen 25 miljoen Nederlandse guldens in
te wisselen. De commissie voor Nahar zou een miljoen gulden
bedragen, die Goedschalk hem op Zanderij bij vertrek, na een
familiebezoek, zou geven. Er zouden maar vier personen van
deze affaire op de hoogte zijn geweest: Goedschalk, oud-minister van Justitie Subwas Punwasi, een secretaresse, en Desi
Bouterse. Nahar kreeg er lucht van dat er iets niet pluis was.
„Ze onthoofden mij wanneer ze in Holland ontdekken dat ze
voor de 25 miljoen uit Suriname mogelijk 80 miljoen inmiddels vervallen bankbiljetten terugkrijgen.” 314 Nahar ging dus
op hoge poten naar Goedschalk om zijn beklag te doen. Hij
dreigde bekend te maken welk spelletje men met hem had willen uithalen. Vervolgens werd hij gevraagd om naar het huis
van Bouterse in Domburg te komen. Hij nam een taxi en
vroeg de chauffeur te wachten omdat Nahar die avond nog
met zijn broer zou gaan vissen. Na enige tijd verscheen er een
militair, die tegen de taxichauffeur zei dat hij weg kon gaan, en
met hem afrekende. De familie van Nahar hoorde niets meer
van hem en werd ongerust.
Nahar werd later door een huurling in de Commewijne rivier
bij Moengo gevonden. Met touwen waren stenen aan zijn lichaam gebonden, maar een groot deel was losgegaan. Het gerucht ging dat hij zou zijn gemarteld. Ook zou hij zijn nagels
en ingewanden missen. „Misschien hebben de vissen dat gedaan,” zei Frits. Theo zei dat het opmerkelijk was geweest dat
de Nederlandse justitie, nadat het lichaam naar Nederland was
gezonden, ondanks een verzoek daartoe door de familie, had
geweigerd om autopsie te verrichten. Volgens Frits en Theo
was dit het verhaal van het einde van Henri Nahar. Opmerkelijk is dat het stoffelijk overschot bij Moengo werd gevonden.
Was hij uiteindelijk in overleg met Bouterse op vredesmissie
naar Brunswijk gegaan? Of liet Bouterse hem uit de weg ruimen na alle eerder bedreigingen van Nahar aan zijn adres?
Frits Pengel had nog meer belangrijke informatie. Toen de Surinaamse regering bekend maakte dat er op ieder moment een
invasie van huurlingen vanuit Frans Guyana kon plaatsvinden,
was dit de waarheid geweest. De Franse zaakgelastigde in Paramaribo had namelijk een bezoek gebracht aan de politicus Jagernath Lachmon en had aangeboden in te grijpen, indien voor
Suriname Chin A Sen – die zich al in Frans Guyana bevond –
acceptabel zou zijn als president. Lachmon had geantwoord dat
314 Redactie: op hetzelfde moment zouden er namelijk nieuwe bankbiljetten in omloop
worden gebracht en kreeg de bevolking vier dagen de tijd om de oude in te wisselen voor nieuwe.
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Zowel Elly Wempe als een verslaggeefster van VARA-radio bevestigde dat de journalisten al gisterochtend in het hotel anoniem waren opgebeld met de waarschuwing dat zij op het
vliegveld zouden worden onderzocht en zo nodig uitgekleed.
Dat was dus lang voor mijn lunch met John de Mees en de turbulente gebeurtenissen die volgden. De man van de Brabant
Pers had me trouwens ook al gezegd een dergelijk waarschuwingstelefoontje gekregen te hebben. Er zit bovendien naar
alle waarschijnlijkheid afluisterapparatuur in de kamers waar
journalisten logeren, dus van regeringszijde wist men wat er
speelde.
Henk Herrenberg had nu ook meer details vernomen over wat
er gisteren met de journalisten is gebeurd. De NVJ in Amsterdam had geprotesteerd vanwege het innemen van filmmateriaal
en geluidsbanden. In ieder geval was de grote trofee over de
bejaarde granman die Desi Bouterse beledigde, in Paramaribo
achtergebleven. Radio Nederland Wereldomroep had er inmiddels wel melding van gemaakt.
Ik heb vervolgens anderhalf uur met ambassadeur Henk Heidweiller zitten praten, die voorstelde hem voortaan te tutoyeren,
wat in zijn geval heel wat wil zeggen. „Ik weet dat de bevelhebber naar je luistert,” zei hij, „maar het zou een fout zijn om
op dit moment ambassadeur Van Houten persona non grata te
verklaren. Het zou ook verkeerd worden opgevat in onze regio. Ik ben net in Brazilië en Venezuela geweest. Koningin
Beatrix zal in februari Caracas bezoeken. Nederland heeft in de
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er geen sprake zou kunnen zijn van interventie door wie dan
ook en dat Suriname op koers lag om vrije verkiezingen uit te
schrijven, in samenwerking met Desi Bouterse en het Surinaamse leger. „Dus Chin A Sen was niet acceptabel als interim
president.” Anderzijds was Frits nog steeds van mening dat
Bouterse het land de allergrootste dienst zou bewijzen door op
te stappen. Ik bracht naar voren dat Desi al in televisiegesprekken had duidelijk gemaakt zich uit de politiek te zullen terugtrekken. „Ach,” zei Theo van Dijk, „dat kan hij op jullie televisie gezegd hebben, maar straks verzint hij wel weer iets
anders om deze toezegging niet na te komen.”
Overigens had Van Dijk indertijd Desi nog geleerd hoe hij varkens moest fokken, toen de militair Bouterse halverwege het
vliegveld Zanderij een varkens- en kippenfokkerij exploiteerde
om bij te verdienen. Frits gaat naar het kerstdiner op het presidentieel paleis.
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Malvinas-affaire nu voor Argentinië gestemd. Het gaat erom
Brazilië en Venezuela niet de indruk te geven dat we emotioneel bezig zijn. Daarom was het ook een fout die banden van
journalisten in beslag te nemen. Eerst laat je ze binnen, dan
gaan ze hosselen en dan doe je dat.”
„Ja, maar wacht even,” zei ik, „het is toch godgeklaagd dat ambassadeur Van Houten ‘een lijst’, waar hij zelf de herkomst in
de verste verte niet van kan bevroeden, als geheim document
naar Den Haag stuurt waar ze in een bijltjesdagstemming verkeren ten aanzien van Suriname? Hij had kunnen weten dat ze
de lijst van zogenaamde doden van het regime maar al te graag
zouden benutten om er wereldwijd mee te lopen zwaaien en
Desi Bouterse nog meer als monster af te schilderen?”
Heidweiller antwoordde: „Van Houten kon niet anders. Hij
had een geheime opdracht van zijn minister Hans van den
Broek om een lijst van slachtoffers van het regime samen te stellen. Ik heb in de Nederlandse buitenlandse dienst gezeten. Ik
weet dat Van Houten hierover geen contact met ons kon of
mocht hebben. Ik weet, Willem, dat je een vriend van Herrenberg bent maar mijn vriend Herrenberg is in brede kring hier
gehaat, niet alleen in ambtelijke kringen maar ook bij het volk.”
Ik antwoordde dat ik zelf moeilijke momenten met Henk Herrenberg had beleefd zoals bijvoorbeeld recentelijk in New
York, maar dat er veel tegenover stond. Bijvoorbeeld dat Frits
Pengel het eens was dat Herrenberg in de grond van de zaak
een eerlijke kerel was, wat je in Paramaribo als een witte raaf
kon beschouwen. Ik hield staande dat het mijn overtuiging was
dat Suriname Den Haag duidelijk moet maken dat dit soort inmenging in binnenlandse aangelegenheden in het elfde jaar dat
Suriname op eigen benen staat een smerige streek is. „Waarom
legt Den Haag geen lijst aan van de een miljoen burgers die
door Suharto zijn neergemaaid? Sorry voor Van Houten. Desi
Bouterse kan hem bij zich roepen en duidelijk maken dat het
niet om de persoon Van Houten gaat, maar dat er paal en perk
moet worden gesteld aan het gedonder van Den Haag hier. De
wijze waarop er maand in maand uit, jaar in jaar uit over Bouterse in Nederland wordt bericht, is niet meer normaal. Het is
een obsessie. Wanneer Bouterse zichzelf respecteert, kan hij dit
niet over zijn kant laten gaan.”
Ik kreeg de indruk dat ik met mijn standpunt Heidweiller teleurstelde. Overigens gaf ik hem een overzicht van mijn gevecht tegen Den Haag en Buitenlandse Zaken sinds ik Sukarno
in 1956 in Rome ontmoette. Ik vertelde hem ook wat er op 8
december bij Sonja op Maandag was gebeurd.
286
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„Ik ben inderdaad van de zijde van Buitenlandse Zaken voor u
gewaarschuwd,” zei Heidweiller, „maar daar heb ik me nooit
wat van aangetrokken.” Ik dacht: dat zeg je nou maar die afstandelijkheid tussen ons is pas sinds vandaag weg, om de eenvoudige reden dat je me hebt leren kennen en eindelijk weet
dat wat ze op Buitenlandse Zaken in Den Haag zeiden zwartmakerij was. Het was bovendien niet waar wat hij zei, want
toen hij in Den Haag ambassadeur was, heb ik hem geen enkele maal ontmoet.
Heidweiller maakte duidelijk dat het vooral Henk Herrenberg
was die oud-minister van Buitenlandse Zaken Harvey Naarendorp uit Paramaribo weghield, vanwege diens invloed op Bouterse. „Desi moet snel de politieke partijen reliëf geven en onder zijn adviseurs het kaf van het koren scheiden, want anders
denken ze in de regio dat hier een Papa Doc zetelt,” zei Heidweiller. Ik gaf hem de brief van Playboy. „Dit moeten we
doen,” zei hij.
In de coffeeshop van Torarica beweerde zowel de hulpkok als
serveerster Walden: „Jij hebt die journalisten erbij gelapt. Je
moet maar niet meer komen. Je durft toch al niet meer op
straat te lopen.” Mijn klomp brak bij deze opmerkingen en ik
dacht: hoe krijg ik dit idiote verhaal uit de wereld, want dit
gaat hier straks een eigen leven leiden. In dit charmante dorp
komen de meest krankzinnige verzinsels tot ongekende bloei.
„Ja hoor, Desi gaat weg, dat is de wil van het volk. Kan je hem
niet meteen meenemen en in Artis deponeren,” zeiden Walden en de kok. „En die kleine aap aan de hoofdtafel gisteravond op het paleis, Fred Derby, die ontsiert alles. Straks denken ze in het buitenland dat we er allemaal zo uit zien,” zei
Walden, die voor een bloedeigen zuster van Derby zou kunnen doorgaan. Dat is hoe het onderlinge sfeertje in Paramaribo
eigenlijk is.
Net toen ik dacht: wat een prachtige middag is dit, kwam Carlo Spier het terras van Torarica oplopen. Hij zei dat er een verhoogde staat van paraatheid was afgekondigd, dat wegversperringen zouden worden opgezet en dat er een aanval van
Brunswijk met raketten op Paramaribo wordt verwacht. De
contra’s zouden per schip via Belem raketten aangevoerd hebben gekregen en deze zouden vanaf een aanzienlijk afstand de
hoofdstad kunnen treffen. Spier vertelde dit eveneens aan Elly
Wempe van de Volkskrant en zei een zekere paniek onder de
bevolking te verwachten. Hij is natuurlijk zelf de paniekzaaier,
want de contra’s zijn er alleen maar op uit de kerststemming
hier te verpesten.
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Het is bewolkt en slecht weer. Als gewoonlijk vind ik deze
feestdagen rampdagen. Ik hield rekening met gedonder. In
overleg met Roel Martens leek het me beter naar de Heerenstraat te verhuizen, want doorgaans is Torarica doelwit nummer één. Maar ’s avonds laat kwamen nog twee Surinaamse
vrienden van Roel langs, die het geklets van Carlo Spier belachelijk maakten. Ik besloot uiteindelijk naar Torarica terug te
gaan.
Elly Wempe vertelde dat de man van de Brabant Pers het afgesproken embargo tussen hem, de GPD en het ANP had geschonden en furore maakte met zijn verhaal, al was het materiaal in
beslag genomen. De Brabant Pers-man was nu dus een soort
held in Nederland met zijn nieuwste nieuwtje.
NRC Handelsblad heeft mijn bezwaar tegen het geschrijf van redacteur Van Lennep gepubliceerd op 22 december 1986.

Ik realiseerde me niet hoe krankzinnig de Britse democratie in
elkaar zit. „The Lords (House of Lords) is made up of 1.171
288

315 Time, 22 december 1986.
316 The New York Times, 18 december 1986. Zie ook Memoires 41, 13 februari 1986.
317 Zie bijlage 65, bij wijze van uitzondering neem ik heel het artikel op.
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peers, who are entitled to be ‘legislators’, divided into Lords
Spiritual and Lords Temporal. The former are the 26 bishops
of the Church of England, who sit on the right of the
monarch’s throne, but often vote left. The latter include nine
‘lawlords’, aristocrats with ancient titles, and 355 life peers,
whose titles are not hereditary,” zo meldt Frank Melville in
Time.315 Democratie gebaseerd op de wieg waarin je geboren
bent. De Britse Eerste Kamer is de waanzin van het koningshuis in het groot en dit durven ze „van het volk, door het
volk” te noemen.
Een kerstdag is om te lezen. Of om naar Rachmaninoff te luisteren, gespeeld door Eduardus Halim.
„The release of atom power has changed everything except our
way of thinking.” Deze uitspraak van Albert Einstein komt bij
me op.
Ik was een paar uur bij de familie Bhagwandin op de plantage
en kocht veertien mango’s. Ik ben gek op die oase midden in
het gedonder van Suriname. Roman toonde me een nieuwe
cassave-aanplant. Zijn moeder was als altijd behoorlijk op haar
praatstoel. Hij zei dat Desi gewoon te menselijk was. „In 1980
heeft hij zijn tegenstanders laten leven. In 1982 zette hij er het
mes in en het werd een slachting. Nu slaan ze met militaire
middelen terug.” Ik zei me zorgen te maken omdat ik had gezien hoe president Sukarno indertijd van binnenuit werd ondermijnd door verraders. Iets dergelijks is nu rond Bouterse aan
de gang. „The alternative to war is a meaningful dialogue,”
heeft Martin Buber eens gezegd. Dit lijkt hier ook van toepassing.
Roman zei dat wanneer één bepaalde orchidee in zijn tuin
bloeide, het betekende dat er regen kwam. Ook wanneer de
mieren in rijen van zes heen en weer beginnen te vliegen, betekent dit regen. Deze plek is een stukje van de tuin van God.
The New York Times maakte melding van het feit dat Jack Matlock – de man die Georgii Arbatov de beste vond als nieuwe
ambassadeur in Moskou –, benoemd zal worden als opvolger
van Arthur Hartman, een man die de Sovjets een ramp vonden.316
Time komt met een reportage over het Witte Huis van Ronald
Reagan en de wapenleveranties aan Iran.317 Dit is het beeld dat
de lezer zou moeten vasthouden over hoe in Washington enerzijds werd geschermd met Iran als de belangrijkste terroristische
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staat in de wereld, terwijl intussen Ronald Reagan precies wist
dat via zijn naaste medewerkers Poindexter en North wapens
nota bene vanuit Israël naar Teheran gingen, en de betaling ervoor door Iran op Zwitserse bankrekeningen werd gestort. Het
kolossale gelieg over de gang van zaken in de hoogste regionen
van de Amerikaanse regering is een reflectie van „de toestand
in de wereld” aan het einde van deze eeuw. Het gebeurt uiteraard in Den Haag, zij het op Madurodamse schaal, dezelfde
wijze. Maar waar in de VS van tijd tot tijd de bezem door de
Augiasstal van de politiek wordt gehaald, blijft in Den Haag iedereen rustig zitten. Wat de Haagse politici en ambtenarij tot
nog grotere hypocrieten en schoften maakt dan de heren op
het pluche in Washington. Daarom ook zijn scheldpartijen tegen Desi Bouterse door Washington of Den Haag volkomen
belachelijk.
26 december 1986

James Reston maakte in The New York Times duidelijk dat Ronald Reagan (75) langzamerhand minder toerekeningsvatbaar
moet worden geacht.318 De commentator wijst erop hoe slecht
voorbereid Reagan was op Reykjavik. Het is ook algemeen
bekend dat wanneer Reagan bijvoorbeeld op televisie een verklaring van zijn minister van Buitenlandse Zaken voor het
Congres volgt, hij na vijf minuten kijken zijn belangstelling
verliest en naar een sportwedstrijd gaat zappen. „Reagan confidants,” schrijft Reston, „wonder whether the 75-year-old
president has either the vitality or the understanding to cope
with the Irangate crises over a protracted period.” Deskundigen zijn van mening dat Reagan snel ouder wordt en dat wanneer hij zegt zich bepaalde toezeggingen aan medewerkers niet
te herinneren, of glashard ontkent ooit toestemming voor
transacties met Israël en Iran te hebben gegeven, hij waarschijnlijk niet eens bewust liegt, maar dat vanwege zijn ouderdom alleen maar zijn geheugen hem in de steek laat. Lekker
boel: en die mijnheer is dan de grote leider van de vrije Westerse democratische wereld.
Ik ontbeet met ambassadeur Igor Bubnov in de residentie aan
de Suriname rivier. We zaten op het terras. Het deed met wat
hij liet serveren niet onder voor het Hyatt in New York. Toch
verbaast hij me steeds weer omdat hij haastige conclusies trekt
die nergens op slaan. Toen ik bijvoorbeeld naar voren bracht
dat Van Houten zonder verdere verificatie een lijst met veron318 The New York Times, 21 december 1986.
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derstelde doden van het Bouterse-regime naar Den Haag had
gezonden, antwoordde hij: „So, you are now playing childish
games.” Pas nadat ik had verduidelijkt dat KRO Brandpunt de
geheime brief van Van Houten had gebruikt om Alvares officieel te kunnen laten reageren, waarna ook kapitein Lieuw Jen
Tai uitvoerige informatie aan de aanwezige Nederlandse journalisten had kunnen geven over de genoemde personen, reageerde Bubnov met: „Sorry, I apologize, I din’t know these
details.” Intussen was ik behoorlijk in mijn wiek geschoten
door het ondoordachte antwoord van de ambassadeur. „Let’s
drop the subject,” zei ik tegen Bubnov, „I don’t get through to
you on this matter. You know absolutely nothing about the
anti-Bouterse campaign in Holland and how he is being slandered every day by virtually all media.”
Hij was het volledig eens met een Surinaamse klacht bij het Internationale Hof van Justitie tegen Nederland wegens het niet
nakomen van het CONS-verdrag, een kwestie die ik al enige tijd
heb bepleit bij iedereen die in Paramaribo maar wilde luisteren.
Bubnov had tijdens een bezoek aan Den Haag deze mogelijkheid zelfs besproken met de Sovjetrechter bij het Hof, die een
gedetailleerd antwoord had gegeven dat Suriname dit zeker
zou kunnen doen. „He even counted for me the number of
votes that would support a Surinam move in The Hague,” aldus Bubnov.Ik vertelde hem ook over Zuid-Afrika. Hij vroeg
nog of ik vorderingen in Moskou maakte met het binnenhalen
van Apple.
Terug in Hotel Torarica kwam even later een diplomaat van de
ambassade van India me in een Golf ophalen. Ik sprak vervolgens anderhalf uur met ambassadeur B.P. Sinha. Hij sprak
lovend over Desi „and his sincere and honest efforts to work
for this country.” Ook was hij verwonderd over de houding
van Nederland en de steun van daaruit voor Brunswijk. Hij zei
het onbegrijpelijk te vinden dat Van Houten een lijst van
slachtoffers had opgesteld en zonder overleg of behoorlijke
waarschuwing aan minister Herrenberg in het geheim de informatie naar Den Haag had doorgespeeld. „I would have never
sent such a cable without consulting first the ministry here in
Paramaribo,” aldus Sinha. Ik polste hem wat Suriname via de
groep van niet gebonden landen (NAM) zou kunnen doen om
hulp te krijgen. Ambassadeur Henar in New York zou de
kwestie kunnen opnemen met de NAM-vertegenwoordiging in
New York „but the Surinam Government should carefully
think about whether this really is the moment to internationalize the present conflict here.” Wat Suriname wel zou kunnen
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doen, is een commissie van waarnemers laten komen vanuit de
groep van niet-gebonden landen. Ook zouden de militaire attachés van India, Brazilië of Nigeria veel actiever kunnen zijn.
Ik maakte ambassadeur Sinha erop attent dat de Indiase ambassadrice in Den Haag, mevrouw Kuhar, te veel Hollandse kranten met anti-Bouterse tirades onder ogen kreeg, want dat ze
mij had gezegd te hopen dat Bouterse nooit meer naar India
zou gaan.
Hierna ging ik op bezoek bij Henk Herrenberg thuis. Op het
moment dat we een eerste hap van de lunch wilde nemen,
kwam er een telefoontje van Desi Bouterse vanuit de Memre
Boekoe-kazerne. We lieten dus ons eten staan en reden naar
het hoofdkwartier. Henk klopte op een deur en daar stond
Desi, in een lichte broek en open beige shirt. Hij was bezig een
telefoonnummer van iemand in Canada te zoeken – in een
piepklein adresboekje – die hij vergeten had een kerstkaart te
sturen. Ik vroeg hem of hij een kopie van het boekje had. Dat
was niet het geval. „Dan zou u mevrouw Ingrid moeten vragen
op een verloren zondag een kopie te maken.” Desi lachte: „Ik
kijk wel uit.” Op dat moment begreep ik mijn blunder. Hij
vervolgde: „Ik gebruik trouwens codes die toch niemand begrijpt.” Hij liet me op de eerste pagina iets ervan zien: R 54, A
2, EX 48 enzovoorts. Daarna ging hij in een andere kamer naar
Canada bellen.
Ik zei intussen tegen Herrenberg: „Ik wil hem open mijn mening geven en echt niet een klikspaan zijn over Heidweiller of
Spier.”
„Je moet gewoon je verhaal en je indrukken vertellen. Ik zal
het gesprek wel inleiden,” antwoordde hij. Eindelijk kwam
Desi terug en legde een nieuwe pagina van een bloknoot voor
zich open. Henk zat links van hem, Desi aan het hoofd, ik
rechts. Trouwens, toen we binnenkwamen zei Bouterse: „De
vijand heeft nu kruisraketten,” kennelijk een grapje makend
over het gerucht dat Paramaribo met raketten bestookt zou
worden.
„Nooit eerder is uw reputatie in Nederland zo slecht geweest
en zijn er zulke verschrikkelijke dingen over u gezegd als nu,”
opende ik mijn betoog. Van den Broek heeft u omschreven als
„beestachtig” en zelfs Gualthérie van Weezel liet zich ontvallen: „Nu krijgt Bouterse zijn geld nooit.” Ik benadrukte: „U
kunt dit niet steeds maar over uw kant laten gaan.”
„Je denkt toch niet dat ik achterlijk ben,” antwoordde hij.
Daarop sprak hij over het terugbrengen van de Nederlandse
ambassade tot diplomatieke vertegenwoordiging bezet door
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slechts een paar diplomaten. Hij vroeg wat beter was, Van
Houten persona non grata verklaren of een ambassade op een
laag pitje. Ik onthield me van advies, ook omdat ik het gevoel
had dat ze reeds voor de tweede optie hadden gekozen. Trouwens, ik benadrukte dat hij zelf Van Houten recentelijk een
goede ambassadeur had genoemd. Bovendien wat ze ook besloten, het altijd zo zou kunnen worden gedaan dat de persoon
Van Houten buiten schot bleef. Toch heb ik de indruk dat ze er
zelfs toe in staat zouden zijn de ambassade helemaal te sluiten.
Vervolgens bracht ik over wat commissaris Libretto als een
rampzalige situatie beschouwde: dat de tegenstanders van Suriname via Radio Nederland Wereldomroep in het binnenland
konden rondkletsen wat ze wilden, terwijl Suriname zelf geen
zender had die verder dan zestig kilometer buiten de hoofdstad
reikte. Ik vertelde dat Jules Wijdenbosch de zaak scheen te willen oplossen met zestien kleine zenders, maar dat Libretto hier
scherp op tegen was en dat ik verder ook alle ins and outs niet
kende, maar dat de commissaris een dringend beroep op me
had gedaan Desi’s aandacht op het probleem te vestigen.
Terwijl ik andere agendapunten afwerkte, waaronder het Internationale Hof van Justitie in Den Haag, en meer steun van
de groep van niet-gebonden landen op het gebied van anti-terreur acties – bijvoorbeeld via de assistentie van de in Paramaribo residerende militaire attachés – sprak ik over het ontbijt met
ambassadeur Bubnov. Hierop viel Bouterse in de rede: „Ja, ik
kijk iedere dag naar de rook uit de fabriekspijpen van de installaties die de Sovjets hier voor ons hebben neergezet.” Waarmee hij sarcastisch aangaf dat Bubnov makkelijk praten heeft,
maar tot dusverre weinig voor Suriname heeft gedaan.
Een klacht voor het Internationale Hof van Justitie hield hem
echter bezig. Ik noemde enkele namen van prominente advocaten uit Amsterdam en Den Haag. „Nee,” aldus Bouterse,
„we moeten nu geen Nederlandse advocaat nemen om ons te
vertegenwoordigen.” Ik maakte hem attent op het feit dat India momenteel het Hof voorzat, dus dat Suriname een advocaat uit New Delhi zou kunnen aantrekken. De bevelhebber
zei dit een uitstekende gedachte te vinden. „Jullie moeten me
drie namen geven,” zei hij.
Er was een lijfwacht binnengekomen die de komst van Fred
Derby aankondigde, dus we rondden het gesprek af, wat ik
jammer vond, want de ontmoeting was onaf. „We moeten
vakbondleiders niet laten wachten,” aldus Desi. „We zien elkaar nog wel.”
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27 december 1986

Willibrord Frequin belde op uit Nederland. Hij was uitgenodigd bij Aad van den Heuvel vanavond. Hij bedankte me opnieuw voor alle hulp die ik had gegeven en voor de soepele
doorgang bij de douane in tegenstelling tot de anderen. Frequin had zich per slot van rekening aan de regels gehouden en
was niet op jacht gegaan naar gemene berichten over Bouterse.
Elly Wempe nam afscheid. Zij moest terug naar de Antillen en
weer voor de klas gaan staan.
Ik herinner me van gisteren hoe ernstig Bouterse keek toen we
spraken. Zijn ogen maakten een gelouterde indruk op me vergeleking met onze eerste ontmoeting in 1983. Iets van die onbezorgde vrolijkheid van toen is weg.
Ik lees Letters on Cézanne van Rilke.319 Hij schrijft dat Vincent
van Gogh soms sterk behoefte had aan contact met bepaalde
mensen en hun dan brieven schreef. Zo had hij enorm verlangd naar Paul Gauguin: „the kindred spirit”. Maar toen zij elkaar eindelijk ontmoetten, constateerden ze dat ze het absoluut
niet met elkaar konden vinden. Dat zou het moment zijn geweest dat Van Gogh in wanhoop zijn oor afsneed. De Cézanne-tentoonstelling in 1907 in Parijs inspireerde Rilke dit boekje te schrijven in de vorm van brieven aan zijn vrouw.
Michail Gorbatsjov heeft zelf Andrei Sakharov en diens vrouw
in hun plaats van verbanning, Gorki, opgebeld om mee te delen dat ze vrij waren en naar Moskou konden terugkeren. De
ellende heeft zeven jaar geduurd. Ik heb Sakharov altijd een
klier gevonden maar de zogenaamde strafmaatregelen van
Brezhnev & co. hebben de Sovjet Unie veel kwaad gedaan.
Oliver Stone heeft in de Filippijnen de film Platoon opgenomen
met Tom Berenger en Li Thi Van, een verhaal over de oorlog
in Vietnam. Na Salvador is dit de tweede grote film van Oliver.
Het is voor een belangrijk deel een autobiografisch verhaal
over Olivers eigen ervaringen in Vietnam. Chris Taylor speelt
min of meer Oliver in de film. „This is not an academic film,”
vertelde Oliver aan The New York Times „it is based on my experience. We did shoot livestock. We burned hooches. One of
my comrades did kill a woman. I did save two girls from being
raped and killed. It was madness.” 320
28 december 1986

Mevrouw Shirley in de coffeeshop vertelt dat de Franse televisie heeft laten zien hoe een soldaat van Bouterse een jongetje
319 R.M. Rilke, Letters on Cézanne, Fromm International, New York, 1985.
320 The New York Times, 21 december 1986, Michael Norman.
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van vijf jaar dood schoot. Er werd bij verteld dat het Surinaamse leger een dorp uitmoordde en zwangere vrouwen vermoordde. „Dat doen wij Surinamers niet,” zei ze. „Wanneer
we dat zouden doen en Bouterse gaat iedere dag op straat trimmen, dan zou hij allang zijn doodgeschoten. Wij zijn zo niet
opgevoed.”
„Daarom spreekt minister Van den Broek over ‘beestachtig’,
omdat iets dergelijks op televisie wordt vertoond,” zei ik. Mevrouw Shirley zegt er van overtuigd te zijn dat het nooit is gebeurd.
„Maar waarom spreekt de regering dit dan niet tegen,” vroeg
ik haar. Zij vertelde gedroomd te hebben dat de huizen van
Bouterse en Herrenberg kapot werden geschoten.
Ik geniet niet zo van de brieven van Rilke. Misschien ligt het
aan de vertaling in het Engels.
Soms denk ik dat dit mijn laatste reis naar Suriname is, omdat er
een omwenteling aan zit te komen waarbij de tegenstanders
aan de macht kunnen komen. Of wie weet dat Desi Bouterse
toch nog iets zal overkomen. Ik blijf van mening dat hij nodig
is om deze ratjetoe van mensen bij elkaar te houden. Ik wandelde bij de ondergang van de zon naar de rivier en liet het
panorama goed op me inwerken. Suriname is een heerlijk land,
maar wat er nu gebeurt, daar valt geen touw aan vast te knopen.
Frits Pengel kwam nog even afscheid nemen. Ik zei te betwijfelen of Desi Bouterse zich onder deze druk kan handhaven.
Heel beslist antwoordde Frits: „Nee, die blijft.”
„En laatst zei je,” vervolgde ik, „dat hij het land geen groter
dienst zou kunnen bewijzen dan weggaan.”
„Nee, helemaal niet,” aldus Pengel. „Ik heb gezegd en bedoeld
dat hij een stap opzij zou moeten doen. Hij moet er niet over
kletsen, hij moet het doen. Suriname kan zich nu geen vijanden meer veroorloven. Amerika zal erg blij zijn wanneer er
verkiezingen komen.”
„Fuck Amerika,” zei ik, „je gaat je toekomst toch niet op idioten in Washington afstemmen?”
„Nee,” zei Frits, „maar ik ben op de eerste plaats voor verkiezingen omdat 99 procent van de Surinamers dat wil. Ik denk
dat Desi in de top blijft en in 1988 komt er een Staatsraad en
daar wordt hij dan de voorzitter van.” Ik moet deze uitspraak
van Frits eerst bij Herrenberg corrigeren, want hij heeft nu zeer
duidelijk gemaakt hoe hij het bedoelde. Ik gaf Frits verder een
overzicht van het gesprek met Desi en mijn advies de kwestie
van de CONS-gelden voor het Internationale Hof te brengen.
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Dit vond hij prima. Hij zou er, als hij Herrenberg zag, ook iets
over zeggen.
29 december 1986

Elly Wempe heeft Fred Derby geinterviewd. De kop van het
artikel is veelzeggend: BRUNSWIJK RICHT DE ECONOMIE TE
321
GRONDE.
De schade van de reeds door contra’s aangerichte
vernielingen, bedraagt honderd miljoen Surinaamse guldens.
„Brunswijk is destructief bezig. De bosnegers worden opgezet
tegen de creolen in de stad. Je krijgt maatschappelijke uitbarstingen. Mensen worden gegijzeld. De weg die Brunswijk wil
opgaan, is vooralsnog niet onze weg. Als men in Nederland
spreekt over democratie, vult men het Westminster model in.
Democratie begint en eindigt daar bij verkiezingen. Na de verkiezingen komt er een coalitie, een monsterverbond buiten de
kiezers en de verkiezingenprogramma’s om. Dat is juist geen
democratie, dat is een monsterverbond. Het volk moet zelf zijn
leiders kiezen,” aldus Derby.
Er waren allerlei problemen. Herrenberg zou mijn kamer betalen – want welbeschouwd had hij me gevraagd te komen –
maar kwam die toezegging niet na, zodat ik voortdurend moest
bedelen om alles in orde te krijgen. De auto die me vanmorgen
zou wegbrengen naar Zanderij, kon me zogenaamd niet vinden en vertrok weer. Toen ik eindelijk in een rammelkast met
een warm gelopen motor op het vliegveld arriveerde, werd de
trap van het vliegtuig net weggerold. Maar gelukkig was Henk
Venoks er en hij regelde dat ik kon nog mee kon. Ik kreeg Business Class samen met Glenn Alvares. Carlo Spier zat Eerste
Klas en deed of hij me niet zag. Suriname laat ik voorlopig rusten. Ik heb nu mijn buik vol van die club.
Heinz Kohut analyseert in The Psychoanalytic Review Prousts
Remembrance of things past en noemt het werk „a monumental
effort to produce cohesion that reveals, nevertheless, evidence
of his persisting fragmentation.” 322 Hij vervolgt: „The Proustian recovery of the past is in the service of healing the discontinuity of the self. The achievement of such a cure is the result of
intense psychological labors – whether in the analytic situation
or outside as the result of the working through performed by
an artistic genius.” Eigenlijk belicht Kohut in dit artikel de
betekenis van Freuds nalatenschap, inbegrepen zijn huis in de
Berggasse 19 in Wenen, en schrijft: „By means of the museum,
the scattered shards of the unrecoverable and alien past are
321 De Volkskrant, 29 december 1986.
322 The Psychoanalytic Review, volume 73, nummer 1, voorjaar 1986.
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gathered, catalogued, and displayed, as if to assure curator and
visitor alike that the past has not been lost. Narcissistically, the
gaps are windows on reality that betray the illusionary cohesiveness of the make-believe world they wish to sustain. By reducing history to an itemized collection of things, we become
the very lords of time and, indeed, its owners.” Ik probeer me
in het geroezemoes van de passagiers die altijd onzin kletsen, te
concentreren op Kohuts gedachten en vergelijk in mijn verbeelding de kamer waar Freud zijn patiënten ontving met de
muren vol mahoniehouten planken op Amerbos, waar zich nu
een halve eeuw notities en gedachten uit mijn leven hebben
verzameld als een museum van de geest. Ook Amerbos staat
vol met bric-à-brac en geliefkoosde herinneringen, maar waar
het uiteindelijk om gaat, is met welke compositie in zijn hoofd
de mens zijn levensweg bewandelt. Daar probeer ik het hier
over te hebben. Wat is er gebeurd om je op je 66e levensjaar te
maken tot de man die je bent. Ik ga dit artikel van Stephen
Kurtz naar Peter sturen: hij zal het geweldig vinden.
Maslow spreekt in Politics and Innocence over de noodzaak van
een nieuwe religie. „The traditional religions have pretty well
died [WO: was het maar waar] and they were the ones that took
care of the serious problems of life. A new religion that can attract intelligent people has not yet been made [WO: hij zal ‘invented’ bedoelen]. The priests of the present society are really
the psychoanalysts who deal with pain, anguish, dread of death,
how to make a serious life for oneself, how to handle one’s
own evil [WO: en misschien de ‘evil’ van anderen?].”
„We psychologists are now becoming dimly aware for the first
time of what human beings can be like, and we realize that
friendship and intimacy are practically absent in our society. It
is often said that Americans are very friendly, but people don’t
ordinarily dare to look seriously at their relationships, because if
they did, there would be the profoundly hurtful feeling of being utterly alone in the world as you realize that you don’t have
a real friend.” En dan citeert Maslow Freud: „First face the
truth, and that will bring pain.” De omhelzing van het alleen
zijn, is het uiteindelijke geheim van het leven. Alles wat gebeurt, gebeurt tot op zekere hoogte, en wie die onvermijdelijke waarheid ziet en aanvaardt is gered.
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AMSTERDAM

30 december 1986

Amerbos
Wat zou ik graag over alles schrijven wat ik gehoord en gezien
heb in Suriname. Maar waar?
Mijnheer Burlage weet weer
iets wat ik zou kunnen tegenspreken, want tijdens het
gesprek enkele dagen geleden
tussen Desi Bouterse, Herrenberg en mijzelf bleek hier
niets van. De oorlog tegen
Bouterse woedt hier vrolijk
verder. De fameuze Weekkrant Suriname publiceerde, afkomstig van een anonieme bron
(alléén de redactie bekend), een analyse van Desi zelf.
Het artikel besluit: „Psychopatische normalisering van
moord en doodslag [WO: alsof Bouterse de Brunswijkwaanzin is begonnen], een
niets en niemand ontziende
gewelddadige wijze van
machtsuitoefening en van zelfhandhaving”, dat zal het vooruitzicht voor Suriname zijn met Desi Bouterse. „De psychische
spanning, die hij ondergaat door zijn frustraties kan hij alleen
maar ontladen met moorden. Doodslag, moord en vernietiging
zijn een deel van zijn persoonlijkheid geworden: dat is voor
hem normaal.” 323
In dezelfde editie wordt eveneens door een redacteur van deze
krant ingegaan op mijn bemoeienissen met Suriname en de
ontmoeting met Henri Nahar. Het verhaal is allemaal weer ongeveer zoals het werkelijk was en ze komen niet op de gedachte, voor ze ermee op de proppen komen, contact met mij op te
nemen. Ik ervaar het als schokkend om samen met een foto
van Nahar in de krant te staan, want hij is dood.
323 Weekkrant Suriname, 27 december 1986.
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Er liggen stapels post. Onder meer een lieve brief van mijn
vriend, de beeldhouwer Frits van Eeden uit Florida.324
Al Eisenstat kondigt aan dat „hij” naar Moskou gaat op 11 en
12 februari 1987, of ik het maar wil regelen.325
Gisteravond was de rockmusical Ik Jan Cremer op televisie. Het
kwam niet als een meesterwerkje bij me over. Jan Cremer zelf
haalde overigens de kerstomslag van Elseviers met een schilderij.
In het bijbehorende interview zegt hij ontroert te kunnen worden door een eenzame zwerfhond „of hoe kleine vogeltjes
worden gevoerd”. Maar hij heeft anderzijds een keiharde bast,
en pijlen die op hem worden afgeschoten breken onherroepelijk.326

Na uitvoerig heen en weer geschrijf met Henk Meier, redacteur bij het Nieuwsblad van het Noorden, zond hij me eindelijk
324 Zie bijlage 66.
325 Zie bijlage 67.
326 Elseviers, 20 december 1986.
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een knipsel van het artikel dat hij schreef naar aanleiding van
mijn protest over een onzinnige column op 9 december 1986
van Roelof Hoekman over mijn optreden bij Sonja. Hoekman
schreef die dag onder meer:

In de Haagse Post is een dagboek van Bibeb Lampe verschenen.
Ik ben er van geschrokken. Zo ken ik haar helemaal niet. Wat
is er in haar gevaren? Ze gaat zelfs uitvoerig in op haar ontmoe300

Mimi Hofland belde om te zeggen dat er een afschuwelijke
brief in het Algemeen Dagblad stond naar aanleiding van mijn
327 Haagse Post, 20 december 1986.
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ting met Irene, een gesprek dat ik via Jan van Beek voor haar
kon regelen. Dat is niets voor Bibeb. Ik probeerde haar al te
bellen.327
Ernst van Eeghen, die ongetwijfeld Zaken doen in handen
moet hebben gekregen,
hangt de barmhartige Samaritaan uit met een kerstkaart
ondertekend en met de toevoeging „in Christus”, die ik
zonder Jezus te misbruiken,
heb beantwoord. Zou zo’n
man nog in staat zijn zich
schuldig te voelen?
Elly Wempe meldt vandaag in de Volkskrant dat een oud-commandant van de Nederlandse Troepenmacht in Suriname
(TRIS) – waar mijn vriend Martin Portier eens toe behoorde –
een kolonel Van Tussenbroek, in het oorlogsgebied van OostSuriname actief zou zijn en dat hij de contra’s van Ronnie
Brunswijk steunt. Dat gebeurt gewoon allemaal. Lubbers en
Van den Broek weten natuurlijk van niets en Nederland is zo
schuldig als de pest aan de rampen die de voormalige kolonie
treffen.
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optreden in Sonja op Maandag en het
daarop volgende artikel van Hans van
Reijsen. Nu ben ik dus behalve CIA en
KGB ook nog een fascist.
De parlementaire pers heeft Wim Kok
uitgeroepen tot de politicus van het jaar.
Hylke Tromp heeft een uitstekende
brief gestuurd ter ondersteuning van de
publicatie van mijn dagboek.328
Karel Bagijn zond foto’s terug en was
voor het Algemeen Dagblad in Oost-Suriname bij Brunswijk. De brief spreekt
voor zichzelf.329
31 december 1986

Bibeb belde. „Ik ben erg in je teleurgesteld,” zei ze en hing weer
op na gezegd te hebben geen tijd voor een gesprek te kunnen inruimen. Ik hoorde van Wim Klinkenberg dat de Haagse Post het
dagboek van Bibeb Lampe van A tot Z had verzonnen, dus het
was een stunt. Bibeb neemt me dus kwalijk dat ik erin trapte.
Babette Cremer nodigde me uit straks voor oudejaarsavond
een glaasje te komen drinken. Ik ben liever alleen.
Ik belde met minister Herrenberg in Paramaribo. Ambassadeur
Van Houten zou vandaag een scherpe protestnota te incasseren
krijgen „en dan na Nieuwjaar wijs ik hem de deur.” Het besluit tot downgrading van de ambassades zou over en weer genomen zijn.
Wim Kok zegt in Het Parool: „Mijn gevoelens voor sociale
rechtvaardigheid hoef ik niet elke week te testen. Dat zit gewoon bij mij van binnen, vanuit mijn jeugd, vanuit mijn opvoeding. Ik ben doortrokken van het idee: je laat elkaar niet
barsten, laten we proberen de boel bij elkaar te houden. Ik kan
het niet hebben, gevoelsmatig niet, dat er met een opgetrokken neus door iemand die goed zit, wordt gekeken naar iemand die minderwaardig zou zijn omdat die niet zou presteren.” Die man valt me iedere keer dat ik hem tegenkom
bepaald niet mee. Het socialistische gezemel ligt op de bodem
van zijn ziel, als vergiftigde algen in de oceaan.
Ik ben traditiegetrouw voor oudejaarsavond op weg naar Toon
en Marlene Twiss Quarles van Ufford in Vught.
(wordt vervolgd)
328 Zie bijlage 68.
329 Zie bijlage 69.
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